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ةمّدقملا

المقدّ مة

لقد �سعى كثير من الحكّام وعبر الع�صور لف�صل الدين عن ال�سيا�سة،
لأغرا�ض تخدم م�صالحهم ال�شخ�صيّة ومواقعهم ال�سيا�سيّة ،ومكانتهم
وبع�ض حاول اال�ستدالل على هذه الفكرة بالدين نف�سه � ،اّإل
االجتماعيّةٌ ،
�أ ّنن ��ا نجد في هذا الع�صر فر يد الدهر الإمامَ الخمينيّ العظيم {،
ق ��د فجّ ��ر ثورة عظيم ��ة ،و�أ�سّ � ��س جمهور ّي ��ة �إ�سالمية� ،أ�سا�سه ��ا الدين
القوي ��م ،م�ؤكّد ًا على فك ��رة «�سيا�ستنا عين ديننا» ،وع ��دم الف�صل بين
الدين وال�سيا�سة.
وها هي الجمهوريّة الإ�سالميّة اليوم ،ثمرة جهد الإمام { وحلم
الأنبي ��اء العظام  ،Rتت�ألّق بال�سيا�سة والعط ��اء ،وتقدّم للعالم �أروع
نم ��وذج من الحريّة االجتماعيّة ،والرق ��يّ الإن�سانيّ  ،ب�شكل ال ينفكّ عن
التم�سّ ك بالقيم الدينيّة والتعاليم الإلهيّة.
وهذا الكتاب الّذي بين يديك �أيُّها القارئ العزيز يهتمّ ببيان المباني
ال�سيا�س ّي ��ة من وجه ��ة نظر الإمام الخمينيّ { ف ��ي ق�سمه الأوّل ،ثمّ
ي�شي ��ر في ق�سمه الثاني �إلى ر�ؤية الإم ��ام لم�س�ألة والية الفقيه .ويتعرّ�ض
في ق�سمه الثالث للديمقراطية من وجهة نظره ال�شريف.
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ديهمت

تمهيد

تُعتب ��ر ال�سيا�س ��ة والحكومة من جملة الم�سائل ا ّلت ��ي رافقت التاريخ
االجتماع ��يّ للب�شر؛ �أي �أنّهما بد�أتا من تلك اللحظة الّتي جعلت الإن�سان
الأوّل ي ��درك �أنّ حيات ��ه االجتماعيّة ره ��ن بالحياة والعي� ��ش �إلى جانب
الآخري ��ن .ولقد ه ّي�أت الحياة الجماعيّة للب�ش ��ر الأر�ضيّة لمجموعة من
المواجهات والتعار�ضات على م�ستوى الفر�ص المحدودة والخير القليل؛
ولذل ��ك �شعر الإن�سان ومنذ فجر التاريخ ب�ض ��رورة وجود قانون و�سلطة
تنفيذيّة من �أجل ح ّل االختالفات والم�شكالت الموجودة.
من جه ��ة �أخرى �ساهم �إح�سا� ��س الإن�سان بالأف�ضل ّي ��ة والقدرة على
ال�سلطة في ت�سلّطه وتحكّمه على الآخرين عند امتالكه �إمكانات وقدرات
تفوق الموجود بين �أبناء الب�شر.
ولقد ت�شكّلت الحكومة ومن ثمّ ال�سيا�سة من خالل مالحظة الأمرين
المتقدّمي ��ن ،وبالتال ��ي ف� ��إنّ ظاهرتَيْ الحكوم ��ة وال�سيا�سة تع ��ودان �إلى
الأيّام الأولى لوالدة الحي ��اة االجتماعيّة للب�شر .وفي هذا الخ�ضمّ يمكن
مالحظة الفارق الأ�سا�س بين عن�صرَي الحكومة وال�سيا�سة (على الرغم
من اتحادهما في عالم الواقع) .ويمكن الوقوف على حيثيّات هذا الفارق
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في �أ�شكاله البدائيّة الّتي ظهرت في الحياة االجتماعيّة الأولى.
الحكوم ��ة عب ��ارة عن م�ؤ�س�س ��ة ذات �سلطة على المجتم ��ع تعمل على
حفظ النظام فيه وت�ساهم في وجوده .وال�سيا�سة �أ�سلوب تتمكّن الحكومة
بوا�سطته من القيام بالوظيفتين المذكورتين .وممّا ال �شكّ فيه ف�إنّ تطوّر
الإن�س ��ان وتطوّر المجتمع ��ات الب�شرية تبع ًا له �أدّى �إل ��ى تعقيد العالقات
الإن�سان ّي ��ة ،ف�أُ�ضيف ��ت وظائف جديدة �إل ��ى الحكوم ��ة وبالتالي اختلفت
ال�سيا�سات تبع ًا لذلك.
12

و�إذا كان العن ��ف والإجب ��ار الفيزيائ ��يّ هم ��ا المظه ��ران الأوّالن
لل�سيا�سات المتّبعة في المجتمع ��ات الأولى ،فقد تطوّرت ال�سيا�سات مع
مرور الزمان ،وذلك ب�سبب تطوّر الحياة االجتماعيّة للب�شر ،حيث يعود
التطوّر بالدرجة الأولى �إلى انت�شار العلم وتقدّم التجارب الإن�سانيّة ،وما
زالت الأمور في معر�ض التطوّر حتّى يومنا هذا.
يمكن الت�أكيد على ثالثة عنا�صر �أ�سا�س في ك ّل حكومة:
الأوّل :المبادئ والأ�صول الّتي تت�شكّل الحكومة على �أ�سا�سها.
الثاني :الأهداف الّتي ت�سعى الحكومة لتحقيقها.
ال �ث��ال��ث :الأ�ساليب ا ّل�ت��ي تتّبعها الحكومة ف��ي ال��و��ص��ول �إل��ى تلك
الأهداف.
وبااللتف ��ات �إلى المبادئ والأهداف الّتي تُحدّدها الحكومة لنف�سها،

ديهمت

خا�صين
خا�صة وامتالكها تعريف ًا وتو�ضيح ًا ّ
ال مف� � ّر من اتّباعها �سيا�سة ّ
خا�صة والعمل للو�صول
�أي�ضاً .وال�سبب في ذلك �أنّ فر�ض �أ�صول ومبادئ ّ
خا�صة ،فال يمك ��ن اتّباع
�إل ��ى �أهداف مح� �دّدة يقت�ض ��ي اتّباع �سيا�س ��ة ّ
�أيّ �سيا�س ��ة كان ��ت للو�صول �إليه ��ا؛ فماهيّة الحكومة لي�س ��ت �إنا ًء ي�صلح
ال�ستعم ��ال �أيّ �سيا�س ��ة في ��ه؛ بل هي قال ��ب يجب �أنْ يمتل ��ك �سنخيّة مع
أخ�ص
محت ��واه .وت�صدق هذه القاعدة على جميع �أنواع الحكومات ،وبال ّ
أخ�ص ذات الطابع ال�شيعيّ .
فيما يتعلّق بعدل الحكومة الإ�سالميّة ،وبال ّ
الم�سلّم به في هذا الكتاب الّذي بين �أيدينا هو �أنّ نظام الحكم جزء
م ��ن �ش�ؤون دين الإ�س�ل�ام والمذهب ال�شيعيّ  ،وبالتال ��ي �سيتركّز البحث
ح ��ول تو�ضيح هذا النظام وال�سيا�سات المطابقة له� .صحيح �أنّ م�صادر
الفكر الإ�سالميّ تمتلك مقدار ًا وافي ًا لجهة تو�ضيح وتبيين نظام الحكم
في الإ�سالم وتعريف ال�سيا�سات المطابقة له ،لكنّنا نالحظ في المرحلة
المعا�صرة عدم التعرّ�ض لهذه النظريّات.
وم ��ن هنا يُمكن الإطاللة على فكر الإم ��ام الخمينيّ { باعتباره
مجدّد ومحيي الر�ؤية اال�سالميّة وال�شيعيّة للحكومة.
لق ��د ق� �دّم الإمام { ه ��ذه المجموعة من النظر ّي ��ات ب�شكل دقيق
وبلغة ع�صري ��ة ،وعَ ر�ض قراءة جديدة للنظام الحكوميّ في الإ�سالم بما
يمتلكه من معرفة دقيقة للعالَم المعا�صر واحتياجاته .هذه القراءة الّتي
قدّمها الإمام { نابعة في الأ�سا�س من الم�صادر الإ�سالميّة ومطابقة
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لتوجّ ه ��ات و�سي ��رة الأئ ّم ��ة المع�صومي ��ن  ،Rو� اّإل ف� ��إنّ �إطالق عبارة
الجدي ��د على هذه الق ��راءة ال يعني �أنّ هذه النظرية ل ��م تكن موجودة �أو
�أ ّنه ��ا بدعة جدي ��دة .بل الجديد فيه ��ا �أنّها تنظر �إلى الواق ��ع؛ حيث قدّم
الإم ��ام { نظريّته في الحكومة الإ�سالميّة في زمن �أُطلق عليه ع�صر
العلمان ّي ��ة ،وقدّم الإمام { ر�ؤيته في وق ��ت �أ�صبح يُنظر �إلى الحكومة
الدينية فيه بعين اال�ستهزاء والنقد .ومن هنا ف�إنّ الحديث عن الحكومة
الإ�سالميّة في هذا الزمان هو بح ّد ذاته �أمر جديد.
14

وكما �أ�سلفن ��ا ف�إنّ الكتاب الّذي بين �أيدين ��ا يتناول نظام الحكم في
الإ�سالم وال�سيا�سات المنا�سب ��ة له .لذلك �سيتمحور الحديث حول هذا
الأم ��ر من وجهة نظر الإم ��ام الخمينيّ { .وبعب ��ارة �أخرى �ست�شكّل
ق ��راءة الإم ��ام الخمين ��يّ { للإ�س�ل�ام والت�شيّع مح ��ور الحديث في
كتابنا هذا.
تمتل ��ك ر�ؤى الإمام الخمينيّ { ،بالإ�ضاف ��ة �إلى ما ذُ كر� ،أهمية
خا�ص ��ة لجه ��ة �إمكانيّة االعتم ��اد عليها كم�ص ��در للك�شف ع ��ن الر�ؤية
ّ
ال�سيا�س ّي ��ة للإ�سالم .وال�سب ��ب في ذلك �أنّ الإم ��ام { ،وبالإ�ضافة
�إل ��ى تبحّ ره ف ��ي المجال النظ ��ريّ (التفقّه ف ��ي الن�صو� ��ص الإ�سالميّة
وا�ستنب ��اط الآراء الدين ّي ��ة منها) ،كان موفّق ًا في مج ��ال العمل ،حيث
كان ��ت قيادته للث ��ورة و�إدارته للنظ ��ام خالل ال�سن ��وات الم�صيريّة من
عم ��ر الثورة ( 1357هـ�.ش ـ  1368هـ�.ش)� ،أي �أنّه يمكن الرجوع �إليها

ديهمت

كم�ص ��در �أ�سا�س .فقراءة الإمام للحكومة وال�سيا�سة تتمتّع ببُعد نظريّ
م ��ن خالل رجوعه �إلى الم�صادر والن�صو�ص الدينية ،وبُعد عمليّ ناظر
�إل ��ى الواق ��ع الموج ��ود ،وبالتالي ق� � ّدم الإم ��ام ر�ؤية مو ّفق ��ة �سواء على
م�ستوى النظر �أم العمل.
�سنتح� �دّث ب�ش ��كل �أ�سا�س ف ��ي كتابنا ه ��ذا حول ظاهر َت ��ي الحكومة
وال�سيا�س ��ة من وجهة نظ ��ر الإمام الخمين ��يّ { .و�إذا كانت مقاالت
الكت ��اب تتمحور حول الأبعاد المتن ّوع ��ة لمقولتي ال�سيا�سة والحكومة � اّإل
�أنّها تتمحور حول مح ��ور واحد ،وهو تبيين البنية ال�سيا�سيّة والحكوميّة
الّتي عر�ضها الإمام الخمينيّ {.
�صحي ��ح �أنّ ه ��ذه المجموعة من المقاالت لي� ��س بمقدورها الإحاطة
تو�ضح بع� ��ض �أبعاد
بكام ��ل ر�ؤي ��ة الإم ��ام لل�سيا�س ��ة والحكوم ��ة � اّإل �أنّها ّ
المو�ضوع.
يحم ��ل الق�سم الأوّل م ��ن هذه المجموع ��ة عنوان «مبان ��ي ال�سيا�سة
والحكوم ��ة من وجه ��ة نظر الإمام الخمين ��يّ {» ،حيث تمّ التركيز
ب�شكل �أ�سا�س على الو�صيّة ال�سيا�سيّة الإلهيّة للإمام { .و�سيتّ�ضح في
ه ��ذا الق�سم ما هي المباني الّتي اعتمد عليها الإمام في ر�ؤيته للحكومة
وال�سيا�سة.
وفي الق�سم الثاني تحدّثنا حول م�س�ألة ملمو�سة في النظام الإ�سالميّ ،
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وه ��ي «ر�ؤية الإمام الخمين ��يّ { لوالية الفقيه» وه ��ل �أنّها تتمّ من
خ�ل�ال التعيين �أو االنتخاب .وتعرّ�ضنا ف ��ي هذا الق�سم بعد التدقيق في
�آراء الإم ��ام { للحديث عن حلٍّ لذلك ،حي ��ث يت�ضمّن �أ�سلوب الح ّل
هذا جميع �آرائه في هذا ال�ش�أن.
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وتمح ��ور الق�س ��م الثال ��ث ح ��ول «الديمقراط ّي ��ة م ��ن وجه ��ة نظر
الإم ��ام الخمين ��يّ {» ،فتمّت درا�سة �آرائه في الديمقراطيّة ونقده
للديمقراط ّي ��ة الموج ��ودة ،ث ��مّ عر�ضن ��ا ف ��ي الق�سم الراب ��ع لدرا�سة
مو�ض ��وع«النُّخَ ��بم ��نوجه ��ةنظ ��رالإم ��ام{».
حاولن ��ا في هذه المقاالت عر�ض �آراء الإمام { في المو�ضوعات
المذكورة م ��ن دون �أدنى تدخّ ل �أو ت�صرّف ،وبالتالي و�ضعها في متناول
المهت ّمي ��ن بالأف ��كار ال�سيا�س ّي ��ة للإ�س�ل�ام .لذلك ف�إنّ ه ��ذه المقاالت،
وبالإ�ضاف ��ة �إلى �إثباتها ر�ؤى الإمام الخمينيّ { ،فهي جهد متوا�ضع
لتحريك �أذهان المحقّقين في مجال العلوم ال�سيا�سيّة.
واهلل وليُّ التوفيق

األول
القسم ّ

•مبادئ السياسة والحكومة

قراءة في الو�صيـ ّة الإلهيـ ّة ال�سيا�سيـ ّة
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تمهيد

تحلي ��ل م�ضم ��ون الو�صيّة ال�سيا�س ّي ��ة الإلهيّة للإم ��ام الخمينيّ فيما
يتعلّق بمبادئ ال�سيا�سة والحكومة المطلوبة.
�إنّ تحليل الم�ضمون هو �أحد الأ�ساليب المعتمدة للتحقيق واال�ستنباط
في العلوم الإن�سانية ،والتي ترتب ��ط ب�شكل �أ�سا�س بعلم االجتماع القائم
على �أ�سا�س الإح�صاء.
بعد التدقيق في كميّة المفاهيم الموجودة في الن�صو�ص يمكن اللجوء
�إلى هذا الأ�سلوب و�إجراء عملية مقاي�سة بين الكمّيات ،والعالقات المعنائيّة
الموجودة بين الكمّيات ،وبالتالي محاولة الك�شف واال�ستنباط المفهوميّ .
طبع� � ًا يجب االلتفات �إلى عدم �إمكانية تحويل جميع المفاهيم في العلوم
�إلى كميّات ب�سبب عدم التطابق الكامل بين المفاهيم الرائجة في مجال
العلوم الإن�سانية والكمّ  .ومن هنا ف�إنّ هذا الأ�سلوب ال يمتلك �أهليّة �إثبات
الفر�ضيات المعتمدة في الدرا�سات الرائجة في العلوم الإن�سانية.
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وفي الواقع يجب �أن ت�شكِّل هذه الم�س�ألة مانع ًا �أمام االعتماد على هذا
الأ�سل ��وب ،كم�ؤيّد وقرينة لإثبات الفر�ض ّي ��ات واالدّعاءات المطروحة في
درا�س ��ات العلوم االجتماعية .ورغم �أنّ ه ��ذا الأ�سلوب يُ�ستعمل غالب ًا في
الن�صو� ��ص الإعالمي ��ة� ،إال �أنّ الرجوع �إليه في الدرا�س ��ة الّتي بين �أيدينا
�إنّما هو لأجل الداللة على ما �أكّد عليه الإمام الخمينيّ { في و�صيّته.
وبعبارة �أخرى� :إنّ القيام بعملية �إح�صاء لبع�ض المفاهيم الم�ستعملة في
الو�ص ّي ��ة والمقاي�سة بينه ��ا يُر�شدنا �إلى محور التوجّ ه ا ّل ��ذي �أراده الإمام
الخا�صة الّتي تمحورت �آرا�ؤه حولها .فكثرة ا�ستعمال
والمفهوم �أو المفاهيم ّ
خا�ص ي�شير �إلى �أهميّة وح�سا�سيّة ذاك المفهوم عند الم�ؤلِّف.
مفهوم ّ
بن ��ا ًء على م ��ا تقدّم يمك ��ن ا�ستخراج ع�ش ��رة مفاهي ��م محوريّة من
و�ص ّي ��ة الإمام تتعلّق بال�سيا�سة والحكومة .وبما �أنّ الإمام { بارع في
ا�ستعم ��ال المترادف ��ات والعبارات البالغية  -وبااللتف ��ات �إلى م�ضمون
الن�ص  -فقد ت ��مّ ا�ستخراج المترادفات ه ��ذه وو�ضعها تحت
ومو�ض ��وع ّ
عناوي ��ن ك ّل ّي ��ة �سن�شير �إليها مع المفاهيم الأخ ��رى الّتي تدور في الفلك
عينه.
وبم ��ا �أنّ المو�ض ��وع الأ�صل ��يّ له ��ذه الدرا�س ��ة يتمحور ح ��ول مبادئ
ال�سيا�س ��ة والحكومة في و�صيّة الإمام ،فقد تمّ ا�ستخراج المفاهيم الّتي
الخا�صتين التاليتين� :أ ّو ًال ارتباطها بال�سيا�سة والحكومة ،وثانياً
ّ
تمتلك
كون تلك المفاهيم مطلوبة ومق�صودة للإمام الخمينيّ {.
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 – 1االستقالل

لع ��لَّ ه ��ذا المفه ��وم ومرادفاته من �أكث ��ر المفاهي ��م الم�ستعملة في
و�صي ��ة الإمام { .وقد �سجّ ل �أعلى ن�سبة ا�ستعمال من بين المفاهيم
الع�ش ��رة الآتية الذكر .وبعب ��ارة �أخرى ا�ستُعمِ ل ه ��ذا المفهوم  39مرّة.
و�أ ّم ��ا المفاهيم الفرعيّة الأخرى الّتي يمك ��ن و�ضعها تحت هذا العنوان
وا ّلت ��ي ذُ كرت في الو�صيّة فعبارة عن :االكتف ��اء الذاتي ،عدم االرتهان،
رف�ض �سلطة ال�شرق والغرب ،رف�ض التغرّب واال�ست�شراق.
 – 2الحريّة

ا�ستُعمِ ل مفهوم الحريّة في و�صيّة الإمام { �ستّ ع�شرة مرّة منها
�أربعة ت�شير �إلى الحريّة بمعناها ال�سلبيّ (الحريّة ب�شكلها الغربيّ  ،الحريّة
الهدّامة ،الحريّة ف ��ي المنكرات والحريّة من وجهة نظر الأعداء)� .أمّا
الموارد الإثنا ع�شر الأخرى فقد �أ�شارت �إلى الحريّة بمعناها الإيجابيّ ،
وي�ضاف �إلى ذلك �أنّ الإم ��ام ا�ستعمل مفهوم الحريّة بمعناها الإيجابيّ
في �ستّة موارد جنب ًا �إلى جنب مع مفهوم اال�ستقالل.
 – 3الحكومة اإلسالميّة

ذُ ك ��رت عبارة الحكومة الإ�سالميّة والعب ��ارات الأخرى المرادفة لها
كالحكوم ��ة الإله ّي ��ة ،والأمانة الإلهيّة ،وحكوم ��ة اهلل� ،إحدى ع�شرة مرّة
في و�صيّة الإمام.
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 – 4العدالة االجتماعيّة

ذُ كرت هذه العبارة �ستّ مرّات في الو�صيّة من دون وجود �أيّ مرادف
لها.
 – 5الوحدة بين المسلمين

ا�ستُعمل ��ت عب ��ارة الوحدة بي ��ن الم�سلمي ��ن واالتّحاد بي ��ن ال�شعوب
الإ�سالميّة �ستّ مرّات �أي�ضاً.
 – 6االتّحاد بين الدين والسياسة
22

ذُ ك ��ر التعاون واال ّتح ��اد بين الدين وال�سيا�سة وع ��دم الف�صل بينهما
�ستّ مرّات في و�صيّة الإمام {.
 – 7حكومة العدل

ا�ستعمل الإمام { في �أربعة �أماكن �صفة العدل من �أجل تو�صيف
الحكومة الّتي ي�صبو �إليها .الوا�ضح �أنّ هذا المفهوم يختلف عن مفهوم
العدالة االجتماعيّة اختالف ًا وا�ضحاً.
 – 8الوحدة البشريّة

�أ ّك ��د الإمام { في ثالث ��ة �أماكن من و�صيّته عل ��ى �إيجاد الوحدة
بين �أبناء الب�شر ،عدا عن ت�أكيده على الوحدة بين الم�سلمين.
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 – 9التطبيق العادل للقوانين

ذُ ك ��ر هذا المفه ��وم في الو�صيّة على �شكلي ��ن :الأوّل �إجراء القوانين
ب�شكل عادل (مع الت�أكيد على العدالة) والثاني تنفيذ القوانين ،وب�شكل
عا ّم فقد ذُ كر هذا المفهوم مرّتين في الو�صيّة.
 – 10نجاة البشريّة

ا�ستُعمل مفهوم نجاة الب�شريّة من القيود الّتي تكبّلها وت�سير بها نحو
الزوال مرّتين.
23

األول
الفصل ّ

•مضمون وأه��داف السياسة
وال��ح��ك��وم��ة م��ن وج��ه��ة نظر
اإلمام في وصيـ ّته
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م ّم ��ا ال �شكّ في ��ه �أنّ التع� �رّف �إلى مب ��ادئ ال�سيا�س ��ة والحكومة من
وجه ��ة نظر الإمام الخمين ��يّ { في و�صيّته يقت�ض ��ي بداي ًة التعرّ�ض
للتعري ��ف الّذي �أراده الإمام لل�سيا�س ��ة والحكومة وم�ضمونهما ،ومن ثمّ
التع ّر� ��ض للأهداف المن�شودة من ت�أ�سي� ��س هكذا حكومة و�إجراء هكذا
�سيا�س ��ة ،على �أ�سا� ��س �أنّ مجموعة المب ��ادئ والأ�صول ا ّلت ��ي عَ رّف بها
الإمام ال�سيا�سة والحكومة ،ال تتالءم ب�أيّ نحو من الأنحاء مع ال�سيا�سة
والحكومة بمعناها الرائج والعُرفيّ  .و�سي�ؤدّي عدم تو�ضيح قراءة الإمام
لمقولتي ال�سيا�سة والحكومة �إلى مجموعة من المغالطات واال�شتباهات
في فهم نظريّته.
مضمون السياسة من وجهة نظر اإلمام {

ال�سيا�س ��ة م ��ن وجهة نظر الإمام عبارة ع ��ن مجموعة من الأ�ساليب
تتّبعه ��ا الحكومة م ��ن �أجل الو�صول �إل ��ى �أهدافها .وعلى ه ��ذا الأ�سا�س
ف� ��إنّ تعري ��ف ال�سيا�س ��ة في الحكوم ��ة ا ّلت ��ي �أرادها الإم ��ام عبارة عن:
تطبي ��ق القوانين بمعيار الق�سط والعدل وع ��دم ف�سح المجال للظالمين
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والحكوم ��ات الجائ ��رة ،وب�س ��ط العدالة الفرد ّي ��ة واالجتماع ّي ��ة ،ومنع
الف�ساد والفح�ش ��اء و�أنواع االنحرافات ،والحر ّي ��ة بمعيار العقل والعدل
واال�ستق�ل�ال واالكتفاء الذاتيّ وقطع الطريق على اال�ستعمار واال�ستثمار
واال�ستعباد ،و�إقامة الحدود والق�صا�ص والتعزيرات طبق ميزان العدل
للحيلول ��ة دون ف�س ��اد المجتمع ودماره ،و�سيا�س ��ة المجتمع وهدايته �إلى
موازين العقل والعدل والإن�صاف(((.
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تُ�شكّل الأم ��ور الّتي تقدّمت الإ�ستراتيج ّي ��ة ال�سيا�سيّة الكلّية المطلوبة
للإمام الخمينيّ { ،على �أ�سا�س اختالف الأ�ساليب العمليّة والتنفيذيّة
لال�ستراتيجيّات المتقدّمة الذكر ،وذلك عند الأخذ بعين االعتبار �شروط
المجتمع على الم�ستويات الزمانيّة والثقافيّة والدوليّة.
أخ�ص
وتو�ض ��ح عملية المقارنة بين ه ��ذه الر�ؤية والر�ؤية الرائجة بال ّ
ّ
ف ��ي مو�ضوع ال�سيا�سة عمق االختالف بين الر�ؤيتين العلمانيّة والدينيّة،
حي ��ث ت�شكّل مق ��والت ال�سلطة وحفظ وب�س ��ط دائرتها العم ��ود الفقريّ
والمحوريّ في ال�سيا�س ��ة .وتلعب ال�سلطة في ال�سيا�سة المطلوبة للإمام
دور ًا �آل ّي� � ًا وتُ�ستعم ��ل م ��ن �أج ��ل تنفي ��ذ الإ�ستراتيجيّات ا ّلت ��ي تقع مح ّل
الحاج ��ة بينما تمتلك ال�سلطة في ال�سيا�سة الرائجة في الع�صر الجديد
(بع ��د الث ��ورة الإ�صالحيّة) مطلوبيّة ذاتيّة وهي ه ��دف بعينه بالإ�ضافة
�إلى كونها عن�صر ًا �آل ّي ًا �أي�ضاً.
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة ،طهران ،ان�شتارات �أ�سوة 1369 ،هـ �ش� ،ص.23
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أهداف السياسة المطلوبة

لع� � ّل الإطالع عل ��ى ال�صورة ا ّلت ��ي قدّمها الإم ��ام { عن �أهداف
ال�سيا�سة المطلوبة �أمر �سهل بعد الّذي ذُ كر حول م�ضمون ال�سيا�سة من
وجهة نظره .ما يجب التوقّف عنده في مجموعة الأهداف الّتي طرحها
الإم ��ام لل�سيا�س ��ة النموذجية ،هو �أ ّنه ��ا يجب �أن تكون وطن ّي ��ة وعالميّة
و�شاملة.
ير�ض ح�ص ��ر ال�سيا�سة المطلوبة في زوايا
وكم ��ا �أنّ الإمام { لم َ
القوم ّي ��ة والحدود الجغراف ّي ��ة وال�سيا�سيّة ال�ضيّقة ،فق ��د ر�سم �أهداف
ال�سيا�سة المطلوبة في �أبعادها العالميّة �أي�ضاً .فحكومة العدل الإلهيّ من
وجهة نظر الإمام { هي الم�ؤ�سّ �سة الّتي تعمل على تنفيذ ال�سيا�سات
المتقدّمة وهي من الأهداف المقدّ�سة للقر�آن الكريم(((.
ف ��ي الحقيقة ،الحكومة المطلوبة بمثابة �آل ��ة وو�سيلة يتمّ بها تطبيق
اال�ستراتيج ّي ��ات المقبول ��ة ،وبالتال ��ي يتر ّت ��ب عليه ��ا تح ّق ��ق الأهداف
التالية :قطع �أيدي القوى الكبرى والظالمين على مَ ِّر التاريخ ورفع يدها
ع ��ن ر�ؤو�س المظلومين في العال ��م((( ،تحرّر الب�شر من العبودية وجميع
الأغ�ل�ال((( ،تح� �رّر الإن�سان من �ش� � ّر ال�شياطين والطواغي ��ت و�إي�صال
((( الإمام الخميني ،الو�صيّة ال�سيا�سيّة الإلهيّة� ،ص.4
((( م .ن� ،ص.19
((( م .ن� ،ص.7
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العال ��م �إلى الق�س ��ط والعدل و�إي ��داع الحكومة في �أي ��دي �أولياء اهلل(((،
و�إقام ��ة الوحدة بين الم�سلمي ��ن ال بل بين تمام �أبن ��اء الب�شر((( .ممّا ال
�ش ��كّ فيه �أنّ هذه الر�ؤي ��ة تتعار�ض ذاتي ًا مع �أه ��داف ال�سيا�سة بالمعنى
الرائ ��ج .ومن خالل هذا الفهم لل�سيا�سة يمك ��ن الإطاللة على ما �أراده
الإمام { من الوحدة بين الدين وال�سيا�سة.

30

�إنّ ه ��ذه القراءة لل�سيا�سة (من حيث الم�ضمون والهدف) ت�ؤدّي �إلى
خا�ص ًا
خا�ص من الحكومة المطلوبة؛ وبعبارة �أخرى �إنّ �شك ًال ّ
وجود �شكل ّ
م ��ن الحكومة يمكن ��ه تطبيق وتنفيذ هك ��ذا �سيا�س ��ات .وي�ضيف الإمام
الخمين ��يّ { �أنّ ت�شكيل هكذا حكومة هو من جملة الطرق الموجودة
لتطبيق �أوامر وتعاليم الق ��ر�آن الكريم((( .و�ست�ساهم هذه الحكومة في
�سع ��ادة الب�شر �سواء ف ��ي الدنيا �أم الآخرة ،وتو�ص ��ل الإن�سان �إلى كماله
المطلوب(((.
وقد عدّد الإمام { مجموعة من الخ�صائ�ص الّتي يجب �أن تمتاز
بها هذه الحكومة ،وهي على النحو الآتي:
«محارب ��ة الظل ��م والف�س ��اد واالعت ��داء((( والحف ��اظ عل ��ى م�صال ��ح
(((
(((
(((
(((
(((

الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص.4
م .ن� ،ص.6
م .ن� ،ص.8
م .ن� ،ص.18
م .ن� ،ص.18
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الم�ست�ضعفي ��ن والح� ��ؤول دون الظل ��م والج ��ور و�إج ��راء العدال ��ة
االجتماعيّة»(((.
وق ��د ا�ستعم ��ل الإم ��ام { بع�ض التعابي ��ر لو�صف ه ��ذه الحكومة
فتح� �دّث عنه ��ا على �أ ّنه ��ا حكومة الع ��دل((( ،والحكوم ��ة الإ�سالميّة(((،
وحكومة الحقّ ((( .وا�ستعم ��ل ،في معر�ض و�صفه للأ�ساليب وال�سيا�سات
الك ّلي ��ة والإ�ستراتيجيّات المتقدّمة الذكر ،عب ��ارة ال�سيا�سة ال�سليمة(((.
وهذا يعني �أنّ ال�سيا�سات المو�ضوعة بوا�سطة الب�شر غير �سالمة .يمكن
تلخي� ��ص ما تقدّم من م�سائل بما يل ��ي :ال�سيا�سة والحكومة المطلوبتان
م ��ن وجهة نظر الإمام الخمينيّ { تمتلكان الخ�صائ�ص والمميزات
التالية:
 – 1محوريّة ال�سعادة.
� – 2أنْ تتكفّال بدنيا الإن�سان و�آخرته.
 – 3العالمية وال�شموليّة (عدم المحدوديّة في القوميّة).

(((
(((
(((
(((
(((

الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص.26
م .ن� ،ص.26
م.ن �ص.8
م.ن� ،ص.26
م.ن� ،ص.26
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•مبادئ السياسة والحكومة
م��ن وج��ه��ة نظر اإلم���ام {
في وصيـ ّته

مبادئ ال�سيا�سة والحكومة من وجهة نظر الإمام { في و�صيـّته

تمهيد

مخ�ص�ص لتو�ضيح مبادئ ال�سيا�سة والحكومة المطلوبة
هذا الف�صل ّ
عند الإمام في و�صيّته.
من المهمّ قبل ك ّل �شيء التذكير ب�أنّ المبادئ والأ�صول الّتي �سنتعرّ�ض
لذكره ��ا لم يت ��مّ ترتيبها على �أ�سا� ��س منطقيّ  ،وبالتالي ف� ��إنّ تقديم �أو
ت�أخي ��ر بع�ضها ال ي�شير �إل ��ى �أهميّتها �أو عدم ذلك .ون�ؤكّد �أي�ض ًا في هذا
ال�سياق على �أنّ بع� ��ض الأمور الّتي �ستُذكر في هذا الف�صل تحت عنوان
المب ��ادئ تمّ الحديث عنها في الف�ص ��ل ال�سابق تحت عنوان ال�سيا�سات
المطلوب ��ة وخ�صائ� ��ص الحكوم ��ة الإ�سالم ّي ��ة� .أمّا �سبب ه ��ذه الوحدة
واال�شت ��راك (اال�شتراك بين بع�ض المبادئ وال�سيا�سات والخ�صائ�ص)
فهو وجود عالق ��ة وثيقة بين المبادئ والهيكل ّي ��ات القائمة في الأ�سا�س
على تل ��ك المبادئ ،حيث ي� ��ؤدّي الأمر �إلى �إنتاج هيكل ّي ��ات على �أ�سا�س
المبادئ وبوا�سطتها هذا من جهة ،و�إعادة �إنتاج مبادئ �أخرى بوا�سطة
الهيكليات من ناحية �أخرى.
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�أما مبادئ ال�سيا�سة والحكومة من وجهة نظر الإمام في و�صيّته،
فعبارة عن:
 : 1االستقالل

�إنّ مفه ��وم الإ�ستقالل من �أه ��مّ الأمور الّتي يجب �أن تكون على ر�أ�س
مب ��ادئ و�أ�صول ال�سيا�س ��ة والحكومة من وجهة نظ ��ر الإمام { بنا ًء
عل ��ى الو�صيّة .وقد ذكرنا في الف�صل المتقدّم �أنّ مقولة الإ�ستقالل هي
المقول ��ة الّتي تمّ الت�أكيد عليها في و�صية الإمام { بحيث ال نجد �أيَّ
مفهوم �آخر يحمل الت�أكيد نف�سه.
36

يعتقد الإمام الخميني { �أنّ الإ�ستقالل يتجلّى في ثالثة �أبعاد:
�أ  -اال�ستقالل ال�سيا�سيّ .
ب  -اال�ستقالل الثقافيّ .
ج  -اال�ستقالل االقت�صاديّ .
أ  :اال�ستقالل ال�سيا�سيّ
�إنّ د ّق ��ة ر�ؤي ��ة الإمام { في الأو�ضاع ال�سيا�سي ��ة للعالم المعا�صر
دفعته �إلى تقديم ر�ؤية مبتناة على فر�ضيّات واقعيّة في المجال ال�سيا�سيّ .
ولع ّل من جملة تلك الفر�ضيّات الت�أكيد على القوى اال�ستعمارية الأجنبية
وحاكمي ��ة القوّتي ��ن العُظميين في العال ��م تبع ًا لذل ��ك ،وت�أثير ذلك في
م�صير الب�شرية والعالم الإ�سالميّ و�إيران.

مبادئ ال�سيا�سة والحكومة من وجهة نظر الإمام { في و�صيـّته

�أ ّك ��د الإمام { وف ��ي �أماكن متعدّدة م ��ن و�صيّته و�أغل ��ب بياناته
الأخ ��رى عل ��ى الدور الّذي يقوم ب ��ه الم�ستعمرون والق ��وى العظمى ،في
مج ��ال تحديد م�صي ��ر الم�ست�ضعفي ��ن في العال ��م والم�سلمي ��ن و�شعب
�إيران .وقد رف�ض الإمام ت�سلّط القوى العظمى على �سيا�سات ومقدّرات
وحكومات الدول الإ�سالميّة ،ورف�ض �أي�ض ًا عبودية وتبعية �أغلب �سيا�سيّي
وحكّام الدول الإ�سالميّة للت�سلّط العالميّ .
في هكذا �أجواء �أكّد الإمام { على �ضرورة الإ�ستقالل ال�سيا�سيّ
أخ�ص �إي ��ران الإ�سالميّة ،حيث ق ��ام بتعداد �آثار
للعال ��م المعا�ص ��ر وبال ّ
ونتائج ع ��دم الإ�ستق�ل�ال ال�سيا�سيّ  .واعتب ��ر الإم ��ام �أنّ تبعيّة الأنظمة
الإ�سالم ّي ��ة لل�شرق والغرب م�صيبة بح ّد ذاتها((( ،و�أكّد على قطع �أيدي
الم�ستعمرين الأجانب((( والظالمين والمت�سلّطين على �إيران(((.
واعتب ��ر الإم ��ام �أنّ تدخّ ل �سفارات ال ��دول اال�ستعمار ّي ��ة في تعيين
رئي� ��س الحكوم ��ة والمجال� ��س في �إيران قب ��ل الثورة((( ه ��ي من نتائج
التبعي ��ة ال�سيا�سي ��ة الّتي �أكّد الإمام { مرار ًا وتك ��رار ًا على قبحها
وع ��دم �صوابيّتها .وقد بلغ ��ت �أهميّة الإ�ستق�ل�ال ال�سيا�سيّ عند الإمام
�إلى درجة �أنْ عبّر عنها في و�صيّته ب�صراط اهلل الم�ستقيم الّذي ينفي
(((
(((
(((
(((

الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص.35
م .ن� ،ص.20
م .ن� ،ص.16
م .ن� ،ص.16
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التبع ّي ��ة لل�شرق الملح ��د والغرب الظالم والكافر .وق ��د تح ّدث الإمام
{ ف ��ي و�صيّته ب�إ�سهاب حول ع ��دم التبعيّة لل�شرق والغرب ،ورف�ض
قب ��ول �سلطة الق ��وى العظمى الموج ��ودة حالي ًا عل ��ى الم�ستوى الدوليّ
(هذا في وقت تتّجه �أغلب الدول فيه تقريب ًا �إلى قطبَيْ العالم ال�شرق
�أوالغ ��رب).
ب :اال�ستقالل الثقافيّ

38

لع� � ّل العن�ص ��ر المحوريّ ا ّل ��ذي يمك ��ن م�شاهدته في ه ��ذا البُعد
م ��ن الإ�ستق�ل�ال هو رف� ��ض الإنبه ��ار بال�شرق والغ ��رب .ولع ّل عبارة
االنبه ��ار بال�شرق واحدة من التعابير ا ّلت ��ي تالحَ ظ بكثرة في و�صيّة
الإم ��ام { .و�أ ّم ��ا م ��راد الإمام من الإنبه ��ار بال�ش ��رق والغرب فهو
التخلّي ع ��ن ثقافتنا والإرتباط والت�سليم �أم ��ام الثقافتين الم�سيطرتين
على العالم في تلك المرحلة.
يق ��ول الإمام« :م ��ن جملة الم�ؤامرات الّتي ترك ��ت  -للأ�سف � -أثراً
كبي ��راً في مختل ��ف البالد وبلدنا العزيز ،وما ت ��زال �آثارها قائمة �إلى
ح ّد كبير ،جعل الدول المنكوبة باال�ستعمار تعي�ش الغربة عن هويّتها
لت�صب ��ح منبه ��رة بالغرب وال�شرق بحيث �إ ّنه ��ا ال تقيم �أيّ وزن لنف�سها
وثقافتها وقوّتها»(((.
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص.39
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وبما �أنّ الثقافة الّتي يمتلكها ال�شعب �أو المجتمع هي العن�صر الأ�سا�س
ف ��ي مقاومته ،مقاب ��ل الت�سلّط ال�سيا�س ��يّ والإقت�ص ��اديّ للأجانب ،ف�إنّ
حذف هذا العن�صر يدف ��ع القوى الم�ستعمرة والمت�سلّطة �إلى عدم ر�ؤية
القوى المقاومة وعدم �أخذها بعين االعتبار ،وبالتالي يتمكّن الم�ستعمر
م ��ن الو�صول �إلى �أهدافه ال�سيا�س ّي ��ة واالقت�صادية ب�سهولة ،حيث تعي�ش
الأمّة المغلوب على �أمرها حالة من الغفلة.
يظه ��ر من خالل الد ّق ��ة في و�ص ّي ��ة الإمام { ت�أكي ��ده ودقّته في
ه ��ذه الإ�ستراتيجي ��ة ،وتو�ضحيه �سبب تف� �وّق القوى العظم ��ى .ثمّ �أ�شار
�إل ��ى الآث ��ار ال�سلبية له ��ذا النوع م ��ن ال�سيا�سات على ال�شع ��وب الواقعة
تح ��ت الت�س ّل ��ط واال�ستعم ��ار ،فعم ��د �إلى تو�ضي ��ح الأ�سالي ��ب التنفيذيّة
له ��ذه الإ�ستراتيجيات ،حيث ي� ��ؤدّي فهم المخاطبين له ��ذا الخطر �إلى
انك�ش ��اف وفه ��م �أ�ساليب النفوذ وو�سائ ��ل مواجهتها .وي�ؤ ّك ��د الإمام �أنّ
ح�ض ��ور الأ�سات ��ذة والمعلّمين المنبهرين بال�ش ��رق والغرب في المراكز
التعليميّة((( ،هو من جملة الأ�ساليب الثقافية الت�سلّطيّة الّتي ا�ستخدمها
الم�ستعم ��رون �ض� � ّد المجتمع ��اتُ .تق� �دّم ثقافتنا وح�ضارتن ��ا في هكذا
مراك ��ز تعليمية على �أنّها �أمور قديمة ارتجاعي ��ة ،ثمّ بعد ذلك يُقدّمون
طلب
ال�ش ��رق والغ ��رب بعنوان بدائل وحيدة لِما تمّ ن�سخ ��ه ،ثمّ ي�صبح اّ
تل ��ك المراكز علم ��اء وم�ؤلّفين يتفاخ ��رون بتبعيتهم لل�ش ��رق �أو الغرب.
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ,ص 17و .36
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بهذا الأ�سلوب يحرّ�ضون وينتقدون الثقافة ال�شعبية ويجعلونها في حالة
انزواء واندحار(((.
�إنّ المفكّرين المعروفين بتنوّرهم وبدل �أنْ يحاولوا التفكير با�ستقالل
وحريّة بلدهم و�شعبهم يميلون نحو �أحد قطبي العالم(((.

40

لع ّل بع�ض و�سائل الإعالم كالراديو والتلفزيون والمطبوعات وال�سينما
والم�سرح ت�شكّل جميعها واحدة من و�سائل نفوذ وترويج الفكر والثقافة
المرتبط ��ة بالخارج في المئة �سنة الأخيرة((( .وي�ضيف الإمام { �أنّ
ال�سينما والتلفزيون وهما من منتجات الغرب وال�شرق و�سيلتان تحرفان
ال�شباب عن م�سير الحياة الطبيعيّة والعمل والإنتاج والمعرفة وت�سوقانهم
نح ��و التنكّر للذات و�سوء الظنّ بثقافة البلد((( .وقد عَ ْنوَن الإمام {
طرق الح�صول على الإ�ستقالل الثقافيّ ومواجهة الم�شكالت المتقدّمة
من خالل �إدارة الجامعات ومراكز التربية والتعليم ،ويتمّ ذلك بوا�سطة
البرام ��ج الإ�سالميّة الّتي ت�ضع الأطف ��ال والنا�شئة وال�شباب على طريق
التفكير بم�صالح البلد((( .واعتبر �أنّ �سالمة اال�ستقالل الثقافيّ وبقاءه
�إ ّنم ��ا يتمّ في �إطار الحف ��اظ على الجامعات ومراك ��ز التربية والتعليم،
و�إبقائها بعيدة عن نفوذ العنا�صر المنحرفة المنبهرة بال�شرق والغرب.
(((
(((
(((
(((
(((

الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص  39و .40
م .ن� ،ص .63
م .ن� ،ص .73
م .ن� ،ص .74
م .ن� ،ص .64
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(وقد عَ بَّر الإمام في و�صيّته عن هذا المفهوم باالكتفاء الذاتيّ ).
ج :اال�ستقالل االقت�صاديّ
تبرز �أهمية الإ�ستقالل االقت�صاديّ لناحية عدم القدرة على تح�صيل
الإ�ستق�ل�ال الثقافيّ وال�سيا�سيّ من دونه .ولع ّل الحفاظ على الإ�ستقالل
االقت�ص ��اديّ �أه ��مّ �أ�ساليب وطرق الحف ��اظ على الإ�ستق�ل�ال ال�سيا�سي
والثقاف ��يّ  .ويعتق ��د الإم ��ام { �أنّ الق ��وى المت�سلّطة �أغرق ��ت �أ�سواق
ال�شعوب بالب�ضائع بهدف �إبقائها في حالة ت�أخّ ر(((.
والنتيجة كانت�« :إ�ستيراد الب�ضائع من جميع الأنواع و�إلهاء الن�ساء
والرج ��ال خ�صو�صاً طبق ��ة ال�شباب ب�أق�س ��ام الب�ضائ ��ع الم�ستوردة من
قبي ��ل �أدوات التجميل والزينة والكمالي ��ات والألعاب ال�صبيانية وج ّر
الأ�سر �إلى التناف�س في الروح الإ�ستهالكية الّتي تبذل الجهود الكبيرة
لتنميتها .(((»...وي�ؤكّد الإمام في و�صيّته« :ما دمنا محتاجين �إلى َم ّد
�أيدين ��ا في ال�صناع ��ات المتقدّمة �إلى الآخرين فلن تت�شكّل فينا قدرة
الإب ��داع ف ��ي االختراع ��ات»((( .ويو�ص ��ي من �أجل الو�ص ��ول �إلى االكتفاء
الذات ��يّ والإ�ستقالل االقت�صاديّ �« :إذا حُ رِّمت الب�ضائع الم�ستوردة من
الم�ستعمري ��ن وحاولنا رف ��ع م�ستوى االبتكار والإبداع ن�أمل حينها �أن
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .71
((( م .ن� ،ص .42
((( م .ن� ،ص .71
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ي�صل البلد �إلى االكتفاء الذاتي والتخلّ�ص من التبعيّة لهم»((( .ويقول
�أي�ضاً« :يجب على الدول والم�س�ؤولين ـــ �إنْ في الجيل الحا�ضر �أو في
متخ�ص�صيهم وي�شجّ عوهم على العمل
ّ
الأجي ��ال القادمة ـــ �أن يق� �دّروا
بالم�ساع ��دة المادي ��ة والمعنوي ��ة ،و�أنْ يحولوا دون ا�ستي ��راد الب�ضائع
الإ�ستهالكيّة المدمّ رة ويتكيّفوا مع الموجود عندهم �إلى �أن ي�صنعوا
ك ّل �شيء»(((.

42

ب�شكل عا ّم يمكن تلخي�ص و�صيّة الإمام في خ�صو�ص الإ�ستقالل
االقت�صادي بالجملة الآتية« :و�صيّتي للجميع �أن ام�ضوا ُقدُماً ،بذكر
اهلل المتعال ،نحو معرفة النف�س واالكتفاء ال��ذات��يّ واال�ستقالل
بك ّل �أبعاده» .وي�ؤكّد الإمام { �أنّ العامل الأ�صليّ الّذي ي�ؤدّي �إلى
ا�ستقالل البلد والمجتمع هو النجاة من التبعيّة للقوى الم�ستعمرة
والوفاء للإ�سالم((( .ومما ال �شكّ فيه �أنّ م�صدر ت�أكيد الإمام {
في و�صيته ال�سيا�سيّة الإلهية على هذه الأم��ور نابع من تعاليم �أهل
البيت  ،Rهذه التعاليم الّتي ال يتطرّق �إليها ت�سلّط الكفّار على
الم�ؤمنين على الإطالق(((.

((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،،ص .72
((( م .ن� ،ص .43
((( م .ن� ،ص .35
((( �إ�شارة �إلى الآية ال�شريفةَ } :و َلن ي َْج َع َل ُ
اهلل ِل ْل َكا ِف ِرينَ َعلَى ا ْل ُم�ؤْمِ ِنينَ َ�سبِي ًال{� .سورة الن�ساء
الآية.141 :

مبادئ ال�سيا�سة والحكومة من وجهة نظر الإمام { في و�صيـّته

 :2العدالة اإلجتماعيّة

العدال ��ة الإجتماع ّي ��ة واحدة م ��ن جملة مبادئ ال�سيا�س ��ة والحكومة
م ��ن وجه ��ة نظر الإم ��ام الخميني { وا ّلت ��ي �أكّد عليها ف ��ي و�صيّته.
وت�صل �أهميّة هذه المقولة �إلى م�ستوى كونها الدافع الّذي جعل الر�سول
الأك ��رم  Pي�شكّل الحكوم ��ة((( .يعتقد الإم ��ام { �أنّ ت�شكيل حكومة
الحقّ بهدف �إقامة العدالة االجتماعية هو بعينه ما �سعى الر�سول P
والأئ ّم ��ة المع�صومون  Rو�سائر الأنبي ��اء  Rفي تحقيقه ،ال بل
اعتبر ال�سع ��ي لإقامة العدالة االجتماعي ��ة بوا�سطة حكومة �صالحة من
�أكبر الواجبات والعبادات(((.
ويعتب ��ر الإم ��ام { أنّ العدال ��ة االجتماعي ��ة م ��ن الأم ��ور
الالزم ��ة وال�ضروري ��ة للحكوم ��ة ال�سليم ��ة((( .ولذل ��ك �أ ّك ��د م ��رار ًا في
الو�ص ّي ��ة عل ��ى العدال ��ة االجتماعي ��ة ،و�أو�ص ��ى بالعم ��ل عل ��ى �إقامتها.
�أمّا فيما يتعلّق بم�صاديق العدالة االجتماعية فقد �أكّد الإمام على بع�ض
الأم ��ور من جملتها �إزالة التمييز والإختالف الطبقيّ الّذي يت�شكّل عادة
ب�سبب العالق ��ات الظالمة ،وتقليل الفارق في الإمكانيّات والو�سائل بين
المناطق الريفيّة والقرويّة والمدن.
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .24
((( م .ن� ،ص .26
((( م .ن� ،ص .91
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و�إذا علمن ��ا �أنّ الإمام �أكّد مرار ًا عل ��ى �أنّ �إقامة العدالة االجتماعية
م ��ن جملة ما دفع الأنبياء والأولياء � Rإلى ت�شكيل الحكومة ،عندها
يمكننا الخلو�ص �إلى النتيجة التالية وهي �أنّ الحكومة الّتي يمكنها �إقامة
العدالة االجتماعية هي الّتي تقوم �أ�س�سها على العدل كما قامت حكومة
الر�سول  Pعلى �أ�سا�س العدالة .من هنا يمكن النظر �إلى ر�ؤية الإمام
ه ��ذه على �أنّها �صدى لر�ؤية القر�آن الكريم فيما يتعلّق بالق�سط والعدل؛
لأنّ الثم ��رة العملية لبعث الأنبياء  Rو�إنزال الكتب والميزان� ،إقامة
الق�سط بين النا�س(((.
44

 :3الوحدة

ا�ستُعم ��ل مفهوم الوحدة ف ��ي و�صيّة الإمام في معانٍ ثالثة :الأوّل هو
الوح ��دة بين جميع طبقات ال�شعب ،بالأخ� ّ��ص الطبقة المثقفة والنُّخب
الفكري ��ة ،كالجامع ّيي ��ن وعلم ��اء الح ��وزة .الثان ��ي الوحدة بي ��ن النا�س
وم�س�ؤولي الدولة .الثالث الوحدة بين ال�سيا�سيين .واعتبر الإمام {
�أنّ �سر بقاء الثورة الإ�سالميّة هو في الوحدة(((.
و�أ ّك ��د الإمام { �أنّ وحدة كلمة ال�شع ��ب بدافع �إلهيّ هي من جملة
�أ�سب ��اب انت�صار الث ��ورة((( .ومن هنا يمكن التحدّث ع ��ن مقولة الوحدة
((( راجع ،القر�آن الكريم� ،سورة الحديد ،الآية.25:
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .20
((( م .ن� ،ص .20
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باعتباره ��ا واحدة من مبادئ ال�سيا�س ��ة والحكومة من وجهة نظر الإمام
{ .وقد تحدّث الإمام { عن ما يترتّب على هذه الوحدة والتعاون
بين النا�س ،ف�أكّد على ق�ضية هامّة وهي ترقّي وتطوّر البلد الإ�سالميّ (((.
و�إذا �أخذن ��ا بعي ��ن االعتبار �أه ّم ّي ��ة ودور الوح ��دة الإيجابيّ في بناء
ال�سيا�س ��ة والحكومة ،نرى الإمام ي�ؤكّد في الو�صيّة ـ متوجّ ه ًا �إلى ال�شعب
والم�س�ؤولي ��ن ـ على �ضرورة توثيق الوح ��دة واالن�سجام وبالتالي الق�ضاء
على �إعالم الأعداء الّذي يراد منه التفرقة و�إيقاع العداوة(((.
مما ال �شكّ فيه �أنّه كلّما كان االختالف واالفتراق وا�سع ًا بين ال�شعب
والم�س�ؤولي ��ن ف�ستتّ�سع على �أث ��ر ذلك الم�شاكل ا ّلت ��ي ت�صيب الحكومة،
وبالتال ��ي �سي�ؤدّي الأمر �إل ��ى �سقوط تلك الحكومة .وف ��ي المقابل ت�ؤدّي
الوحدة والتعاون بين �أبناء ال�شعب من جهة وبين ال�شعب والم�س�ؤولين �أو
بي ��ن الم�س�ؤولين �أنف�سهم من جهة �أخ ��رى �إلى ثبات الحكومة والمجتمع
وا�ستقرارهما.
طبع� � ًا تتحقّق الوح ��دة ال�شعبية منطلقة من دواف ��ع ذاتية بعيدة عن
�أن ��واع الإجب ��ار والإكراه .وفي ه ��ذه الحالة فق ��ط يلم�س �أبن ��اء ال�شعب
الثم ��رات الإيجاب ّي ��ة لهذه الوحدة ،وعك�س ذلك عن ��د الإجبار والإكراه،
حي ��ث ال ي�ؤدّي الأمر �سوى �إلى الديكتاتورية .والمق�صود من االتّحاد هو
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .100
((( م .ن� ،ص .21
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ك ��ون ال�ش ��يء �إلى جانب �آخر ،وه ��ذا الو�ضع ال يمكن �أن يك ��ون له نتائج
�إيجابيّة من خالل نفي االنتخاب و�إيجاد الإجبار ،بل قد ي�ؤدّي الأمر �إلى
نق�ض الغر�ض و�إزالة الأر�ضية ال�ضرورية للتوحّ د.
 :4المشاركة الشعبيّة

46

تُعتب ��ر الم�شارك ��ة ال�شعبيّة م ��ن الأمور ا ّلت ��ي ت�شكّل مب ��ادئ و�أ�صول
ال�سيا�س ��ة والحكومة من وجهة نظر الإمام بنا ًء على و�صيّته .ولع ّل �شدّة
ت�أكيد الإمام { على هذه المقولة تو�ضح مقدار اهتمامه بهذا الأ�صل
المحوريّ في وجود الحكومة النموذجيّة.
اعتب ��ر الإمام { �أنّ وجود وت�أ�سي�س نظ ��ام الجمهورية الإ�سالميّة
�إ ّنم ��ا يتمّ بوا�سطة القدرة العالية لأبناء ال�شعب((( .وهذا ما ي�ؤكّد �أهميّة
ودور الم�شاركة ال�شعبيّة في �أ�صل ت�أ�سي�س الحكومة وال�سيا�سة من وجهة
نظ ��ر الإم ��ام .وقد قدّم الإم ��ام مجموعة من الإر�ش ��ادات في خ�صو�ص
الم�شاركة ال�شعبية يمكن تلخي�صها بما يلي:
أ :الم�شاركة تكليف ولي�ست ح ّق ًا
ت�شي ��ر ر�ؤي ��ة الإم ��ام ف ��ي الو�ص ّي ��ة �إل ��ى �أنّ ال�شع ��ب الم�سل ��م مكلّف
بالم�شارك ��ة ،وذل ��ك خالف� � ًا ل�ل��آراء الرائج ��ة ف ��ي الأنظم ��ة الو�ضعيّة
أخ�ص تلك الّتي تعتب ��ر الم�شاركة نوع ًا من الحقوق� .أمّا
المعا�ص ��رة وبال ّ
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .18
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الإمام { فقد اعتبر م�شاركة ال�شعب من جملة الواجبات ،وا�ستعمل
عبارات تدلّ على ذلك :الوظيفة ال�شرعيّة((( ،التكليف((( ،ال�ضرورة(((،
الوجوب((( ،واعتبر �أنّ عدم م�شاركة ال�شعب عندما يجب �أن يُ�شارك من
جمل ��ة الذنوب الكبيرة الّتي ال يُعفى عنها((( ،واعتبر في مكان �آخر �أنّها
تقع على ر�أ�س جميع الذنوب(((� .إنّ هكذا ر�ؤية لمقولة الم�شاركة (طبع ًا
الم�ستل َهم ��ة من فكرة الوح ��دة بين الدين وال�سيا�س ��ة) �أدّت �إلى اعتبار
م�شارك ��ة ال�شعب ف ��ي الم�سائل ال�سيا�سيّة والحكوم ّي ��ة نوع ًا من التكليف
ا ّل ��ذي ال يمكن تجاوزه ،ولي�س مجرّد حقّ يتم ّك ��ن ال�شعب من اال�ستفادة
منه .طبع ًا يجب االلتفات �إلى �أنّ الإطار المر�سوم لم�شاركة ال�شعب �إنّما
ه ��و الإطار الدينيّ حيث يقع في ا�ستطاعة الفرد؛ ولهذا �أكّد الإمام على
ل ��زوم الم�شاركة في الأمور ال�سيا�س ّي ��ة والحكوميّة بمقدار ما يملكه هذا
ال�شعب من �إمكانات وقدرات(((.
ب� :أر�ضيّة الم�شاركة
�إذا كان الإمام يعتقد ب� ��أنّ الم�شاركة في ال�سيا�سة والحكومة وظيفة
وتكلي ��ف لل�شع ��ب � اّإل �أنّ تهيئة الأر�ضية ال�ضرور ّي ��ة للم�شاركة هي �شرط
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .51
((( م .ن� ،ص .76
((( م .ن� ،ص .48
((( م .ن� ،ص .51
((( م .ن� ،ص .48
((( م .ن� ،ص .51
((( م .ن.
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الزم و�ض ��روريّ لتحقّق تكليفه ��م .فما دامت موان ��ع الم�شاركة موجودة
ول ��م يتحقّق الج ّو الح� � ّر لتدخّ ل جميع طبقات ال�شع ��ب ،فلي�سوا مكلّفين
بالم�شاركة ال�سيا�سيّة ،وعلى هذا يتحقّق تكليف ال�شعب بعد رفع الموانع
و�إيجاد ج ّو ح ّر يتيح الم�شاركة(((.
ج :مجاالت الم�شاركة

48

حَ � �دَّد الإم ��ام مج ��االت متنوّعة ،يتم ّك ��ن ال�شعب م ��ن الم�شاركة من
خاللها ،وهي في الواقع �أمور حقيقيّة ت�شكّل الأبعاد الواقعيّة الّتي يمكن
لل�شعب الم�شاركة من خاللها .والمجاالت هذه عبارة عن:
 - 1االنتخاب ��ات :االنتخاب ��ات واح ��دة م ��ن المج ��االت الأ�سا�س ّي ��ة
والم�صير ّي ��ة الّتي يج ��ب �أن ي�ش ��ارك ال�شعب فيها .وق ��د �أوكل �إلى
ال�شعب مه ّم ��ة الم�شاركة في جميع �أنواع االنتخابات واال�ستفتاءات
كانتخ ��اب �أع�ض ��اء مجل�س القي ��ادة ،ورئي�س الجمهوري ��ة ،وممثّلي
مجل� ��س ال�شورى و�أع�ضاء المجال� ��س المحليّة والبلديّة .وقد �أو�صى
الإم ��ام الجمي ��ع بالم�شاركة في جمي ��ع االنتخاب ��ات((( ،واعتبر �أنّ
الم�سامحة والتخلّف عنها من جملة الذنوب الكبيرة(((.
 - 2الحف ��اظ على الحكومة والنظام� :إنّ حفظ النظام والحكومة هو
مجال �آخر تتجلّى فيه الم�شارك ��ة ال�شعبيّة .وهذا ي�ستلزم �أن يكون
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص  48و .49
((( م .ن� ،ص .51
((( م .ن� ،ص .54
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عم ��ل الم�س�ؤولين بطريقة تجعل ال�شعب ي�شعر ب�أنّ النظام يتعلّق به
فيكون م�ستع ّد ًا للحفاظ عليه من خالل الم�شاركة.
م ّم ��ا ال �ش ��كّ فيه �أنّه ال يمكن توقّع م�شارك ��ة ال�شعب في م�س�ألة هامّة
وخطي ��رة وذات تكاليف ماديّة ما ل ��م تته ّي�أ الأر�ض ّي ��ة المنا�سبة لذلك.
ولذل ��ك اعتبر الإم ��ام { �أنّ الثورة ملك لل�شع ��ب ويجب على الجميع
الحف ��اظ عليها((( .وطلب من الجميع بذل الو�س ��ع والجهد في الحفاظ
على الجمهورية الإ�سالميّة(((.
 -3ح� � ّل م�ش ��اكل الدول ��ة :يعتق ��د الإمام { أنّ ح� � ّل م�شاكل الدولة
واحد م ��ن المجاالت الّتي تظه ��ر فيها الم�شارك ��ة ال�شعبية .وعليه
فقد توجّ ه الإمام { طالب ًا من ال�شعب الم�شاركة روح ًا وقلب ًا في
ح ّل الم�شكالت(((.
الالف ��ت في العبارات الّتي ا�ستخدمها الإمام في الو�صية �أنّه خاطب
النا�س بعبارة «الروح والقلب» .وهذا ي�شير �إلى �أنّ ح ّل الم�شكالت يكون
بوا�سطة الم�شاركة النابعة من اال�شتياق والتقدّم نحو العمل .ولن تتحقّق
ه ��ذه الم�شارك ��ة � اّإل عندما يعتق ��د النا�س �أنّ الدولة منه ��م وعند ثقتهم
بها ،وهذا لن يح�صل � اّإل عندما يعمل م�س�ؤولو الدولة على حماية النا�س
و�إعطائهم الإطمئنان.
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .55
((( م .ن� ،ص  19و .34
((( م .ن� ،ص .34
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 -4مواجهة الأخطاء :يتطابق هذا المفهوم من الم�شاركة مع المفهوم
الدين ��يّ الّذي يتمحور ح ��ول النهي عن المنك ��ر .فال�شعب المكلّف
حفظ النظ ��ام وال�سعي في �سبيل ح ّل م�شكالته يمتلك حقّ الوقوف
أخ�ص تلك المخالفة لل�شرع
في وجه الأعمال غير ال�صحيحة ،وبال ّ
والقانون ،و�أنْ يطلب الإ�صالح فيها .وقد تحدّث الإمام بو�ضوح في
و�ص ّيت ��ه حول هذا المو�ض ��وع وذَ كَّر بم�ستويات تدخّ ��ل ال�شعب عند
وجود تجاوز للقانون.
وي�شه ��د على م ��ا تقدّم ما جاء ف ��ي و�صيّة الإم ��ام { عندما منع
القوى الم�سلّحة من التدخّ ل في اللعبة ال�سيا�سيّة والمجموعات والأحزاب
وطل ��ب في هذا الخ�صو�ص �صراحة م ��ن ال�شعب مواجهة هذه المخالفة
(دخول الق ��وى الم�سلّحة �إلى اللعب ��ة ال�سيا�سية والأح ��زاب) و�أن يعتبر
ذلك م�س�ؤوليّة �شرعيّة(((.
وتح� �دّث الإم ��ام { ح ��ول كيفيّة وم�ستوي ��ات تدخّ ��ل ال�شعب في
مواجه ��ة الأخط ��اء والمخالف ��ات قائ�ل�اً �« :إذا واج ��ه �شب ��اب ح ��زب اهلل
ق�صر
المخت�ص ��ة .و�إذا ّ
ّ
بع� ��ض ه ��ذه الأم ��ور فليرجعوا �إل ��ى �أجهزته ��م
ه� ��ؤالء ف�إنّهم هم مكلّفون بالمنع»((( .بنا ًء على ما تقدّم يمكن تو�ضيح
م�ستوي ��ات تدخّ ل ال�شعب بم ��ا يلي� :أ ّو ًال التعرّف �إل ��ى المخالفات ،ثانياً
�إرج ��اع المخالف ��ات �إلى الأجهزة المك ّلف ��ة قانون ًا بمنعها ،ثالث� �اً متابعة
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .70
((( م .ن� ،ص .76
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المخت�صة والك�شف ع ��ن تق�صير هذه الأجهزة في منع
ّ
�سل ��وك الأجهزة
المخالفي ��ن ،رابع� �اً مواجهة ال�شع ��ب للمخالف مبا�شرة عن ��د وجود �أيّ
ق�صور من الأجهزة المولجة بذلك.
م ��ا يج ��ب الإلتفات �إليه �أنّ ما يقوم به ال�شع ��ب في مواجهة الأخطاء
والمخالفات من وجهة نظر الإم ��ام { هو م�س�ؤوليّة �شرعيّة وتكليف
وبالتال ��ي فمن الطبيع ��يّ �أن ال ي�سمح لأحد في حكوم ��ة الإمام بالح�ؤول
دون قيام الأفراد بواجبهم ال�شرعيّ .
 – 5تح ّق ��ق م�ضم ��ون الحكومة الإ�سالم ّي ��ة((( :وجعلها ق�ضية عمليّة
من جملة المجاالت الّتي يمكن لل�شعب الم�شاركة فيها .وت�ستوقفنا
هنا م�س�أل ��ة �أكّد عليها الإمام وهي �ضرورة ول ��زوم العمل من �أجل
تحقّق م�ضمون الحكوم ��ة الإ�سالميّة ،وهذا يعني �أنّ عدم م�شاركة
ال�شعب �سي�ؤدّي �إلى عدم تحقّق الحكومة الإ�سالميّة ومحتواها.
 – 6تعال ��ي الإ�س�ل�ام وتحقّق مقا�صد القر�آن الكريم� :إنَّ بذل الجهد
ف ��ي �سبي ��ل تعال ��ي الإ�سالم وتح ّق ��ق مقا�ص ��د الق ��ر�آن الكريم من
جمل ��ة المجاالت الّتي يمك ��ن لل�شعب الم�شاركة فيه ��ا .وقد تحدّث
الإمام { في بداي ��ة و�صيّته عن هذه الق�ضيّة فاعتبرها مدعاة
للفخ ��ر((( ،على الرغم من قدرة الحكومة والنظام الإ�سالميّ على
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .18
((( م .ن� ،ص .9
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لعب دور محوريّ في تحقّق هذه الم�س�ألة� .أمّا عدم م�شاركة ال�شعب
ف�سي�ؤدّي �إلى عدم تحقّق نجاحات كبيرة.
 – 7ال��وق��وف ف��ي وج��ه ن�ف��وذ ال�م��رت�ب�ط�ي��ن ب��الأج��ان��ب :اعتبر
الإمام { في و�صيّته �أنّ الوقوف في مواجهة المرتبطين
بالقوى اال�ستعماريّة  -في �أيّ موقع من مواقع النظام كانوا -
من جملة المجاالت الّتي تتجلّى فيها الم�شاركة ال�شعبية(((.
ولع ّل تخ�صي�ص الإمام { هذا الجانب من الم�شاركة(((،
يُظهر مقدار �أهميّة الم�شاركة الفرديّة في هكذا ق�ضيّة.
52

د :الم�شاركون
لم يح� �دّد الإمام { الم�شارك ��ة في الأمور ال�سيا�س ّي ��ة والحكوميّة
خا�صة بل اعتبر �أنّ جميع الطبقات مكلّفة بالقيام بهذه المهمّة(((.
بطبقة ّ
وق ��د دعا الإمام جميع �أبناء ال�شعب ،ابت ��دا ًء من المراجع والعلماء حتّى
التجّ ار والمزارعين والموظّ فين والعاملين� ،إلى الح�ضور والم�شاركة(((،
و�أكّد عل ��ى ح�ضور الن�ساء وال�صغار والكبار وال�شباب جنب ًا �إلى جنب(((.
وب�ش ��كل عا ّم ف� ��إنّ مخاطَ ب ��ي الإمام في ه ��ذه الم�س�ألة ه ��م جميع �أفراد
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .49
((( م .ن� ،ص .49
((( م .ن� ،ص .48
((( م .ن� ،ص .51
((( م .ن� ،ص .9
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ال�شع ��ب الإيرانيّ على وجه العموم((( وال�شبّان الحزب اللهيّون على وجه
الخ�صو�ص(((.
هـ� :ضوابط الم�شاركة
يج ��ب �أنْ تخ�ضع م�س�ألة الم�شارك ��ة ال�شعبيّة لبع�ض ال�ضوابط بهدف
الحف ��اظ على النظام في الحكومة ورعاي ��ة الوظائف و�سل�سلة المراتب
القانون ّي ��ة ،وك ّل ذلك بااللتفات �إل ��ى �أ�صل الف�صل بين الوظائف وتعقيد
الأم ��ور في العال ��م المعا�ص ��ر .فالم�شارك ��ة ال�شعبيّة ت� ��ؤدّي �إلى �إحالل
النظ ��ام ورعاي ��ة القوانين ،وي� ��ؤدّي القيام بهذه الوظيف ��ة ال�شرعيّة �إلى
وجود بركات عديدة للنظام.
من ه ��ذا المنطل ��ق �أو�صى الإم ��ام برعاي ��ة �ضواب ��ط الم�شاركة
ال�شعب ّي ��ة فاعتب ��ر �أنّ عل ��ى جمي ��ع �أبن ��اء ال�شع ��ب القي ��ام با لأ م ��ور
والق�ضا ي ��ا المخ ّو ل ��ة �إليه ��م طبق� � ًا لل�ضواب ��ط الإ�سالم ّي ��ة والقانون
الد�ست ��وريّ ((( .وي�ستف ��اد م ّم ��ا جاء ف ��ي و�صيّة الإم ��ام �أنّ القانون
الد�ست ��وريّ ه ��و ا لإ ط ��ار القانون ��يّ للم�شارك ��ة ال�شعب ّي ��ة ف ��ي ا لأمور
ال�سيا�س ّي ��ة والحكوم ّي ��ة.

((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص  18و  70و .51
((( م .ن� ،ص .76
((( م .ن� ،ص .51
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و  :م�ضا ّر عدم الم�شاركة

54

تح� �دّث الإم ��ام { في و�ص ّيت ��ه عن ع ��دم الم�شارك ��ة فعبّر عنها
ب�أ ّنه ��ا ت�ساهل في �أمور الم�سلمين((( .و�أكّد �أنّ ع ��دم الم�شاركة ال�شعبيّة
ف ��ي الق�ضاي ��ا ال�سيا�س ّي ��ة والحكوميّة وف�ص ��ل ال�شعب ع ��ن الدولة يمهّد
الطري ��ق لتدخّ ��ل القوى الأجنب ّي ��ة والم�ستعمِ ��رة وت�سلّطه ��ا على ثروات
ومقدّرات البلد((( .وبعبارة �أخرى يعتقد الإمام �أنّ اال�ستقالل ال�سيا�سيّ
واالقت�صاديّ ف ��ي المجتمع متعلّق ومتوقّف عل ��ى الم�شاركة ال�شعبيّة في
الأمور ال�سيا�سيّة والحكوميّة.
�إنّ نظ ��رة �سريعة على �أفكار الإمام فيما يتع ّل ��ق بالم�شاركة ال�شعبيّة
تُظهر �أنّ �أفكاره م�ستمدّة من الر�ؤية النبويّة« ،كلّكم را ٍع وكلّكم م�س�ؤول
عن رعيّته» .وفي الحقيقة �إنّ الم�شاركة م�س�ؤوليّة تقع على عاتق ك ّل فرد
بح�س ��ب �إمكاناته وقدرات ��ه ،و�أمّا عدم الم�شاركة في� ��ؤدّي �إلى الم�ؤاخذة
والم�س�ؤوليّة في الدنيا و�أمام اهلل تعالى(((.

((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .48
((( م .ن� ،ص .37
((( م .ن� ،ص .51
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 : 5خدمة الناس

خدمة النا�س من جملة مبادئ ال�سيا�سة والحكومة كما جاء في و�صيّة
الإم ��ام { .وهذا يعن ��ي �أنّ من جملة �أهداف بن ��اء و�إقامة الحكومة
وممار�س ��ة ال�سيا�سة خدمة النا�س .وعل ��ى هذا فال�سلطة في هكذا نظام
ل ��ن تكون مح ��ور ال�سيا�سة والحكومة ب ��ل تُ�ستبدَ ل ه ��ذه المقولة بمقولة
خدم ��ة النا� ��س .يقول الإمام في و�ص ّيت ��ه متوجّ ه ًا �إل ��ى الدولة والقيّمين
عليه ��ا« :و�أو�ص ��ي المجل� ��س والحكوم ��ة وك ّل المعن ّيي ��ن �أنِ اعرف ��وا
تق�صروا في خدمت ��ه خ�صو�ص� �اً الم�ست�ضعَفين
ق ��در ه ��ذا ال�شع ��ب وال ّ
والمحرومي ��ن والم�ضطَ هدين الّذين هم ن ��ور عيوننا و�أولياء نعمتنا،
والجمهورية الإ�سالميّة �إنجازهم ،وقد تحقّقت بت�ضحياتهم ،وبقا�ؤها
مرهون لخدماتهم»(((.
وق ��د اعتبر الإم ��ام { �أنّ من واج ��ب الم�س�ؤولي ��ن خدمة النا�س،
حي ��ث انطل ��ق في ه ��ذه الم�س�ألة م ��ن ناحية �إقام ��ة عالق ��ة قانونيّة بين
النا� ��س والم�س�ؤولين�« :إنّ الميزانية الّتي ترتزقون منها �أنتم وموظّ فو
ال ��وزارات ه ��ي مال ال�شع ��ب ،ويجب �أن تكون ��وا جميعاً خدَّام� �اً لل�شعب
وخ�صو�صاً الم�ست�ضعفين»(((.
و�أ ّك ��د الإمام { في �أماكن متعدّدة من و�صيّته على م�س�ألة خدمة
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .35
((( م .ن� ،ص .59
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الم�ست�ضعفين والمحرومين ،فال�سيا�سة والحكومة من وجهة نظر الإمام
هي في الواقع تحقّق الأه ��داف القر�آنيّة ووراثة الم�ست�ضعفين للأر�ض.
ولع� � ّل الخط ��وة الأول ��ى والأ�سا�س في تح ّق ��ق هكذا حكوم ��ة تعتمد على
أخ�ص الم�ست�ضعفين .وله ��ذا اعتبر الإمام �أنّ خدمة
النا�س وبال ّ
خدم ��ة ّ
المحرومي ��ن تحمل في طيّاتها للم�س�ؤولين خير الدنيا والآخرة�« :أو�صي
الجمي ��ع بال�سعي من �أج ��ل رفاه الطبقات المحرومة ،ف� ��إ ّن خير دنياكم
و�أخراكم في االهتمام ب�ش�أن محرومي المجتمع»(((.
 : 6الثقة بالنفس
56

ال يمكن ت�صوّر �أيّ حركة فاعلة وحيويّة من دون الثقة بالنف�س ،وبما
�أنّ ت�شكيل الحكومة من �أ�صعب الأعمال الب�شريّة ،ف�إنّ دور الثقة بالنف�س
يظهر بو�ضوح في ت�شكيل وت�أ�سي�س هذه الحكومة.
ويمكن �إدراك وفهم ت�أكيد الإمام على عوامل الثقة بالنف�س واالعتماد
عليها والإيمان بالقدرات الذاتية عندما ندرك �أنّ الإمام كان قائد ًا ل�شعب
بقي لقرون مح ّل ا�ستخفاف من قبل الأجانب .فقد �أراد هذا القائد العظيم
وبم�ساعدة ال�شعب ت�أ�سي�س حكومة دينيّة نموذجيّة في العالم المعا�صر.
يق ��ول الإمام مخاطب ًا ال�شعب الإيران ��يّ وم�سلمي العالم« :اعلموا �أنّ
العن�ص ��ر الآريّ �أو العرب ��يّ ال يق ّل ع ��ن العن�صر الأوروب ��يّ والأمريكيّ
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .92
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والرو�س ��يّ  .و�إذا وج ��د هو ّيت ��ه الذات ّي ��ة و�أبع ��د الي�أ�س عن ��ه ولم يكن له
مطم ��ع بغي ��ر نف�س ��ه ...ف�إ ّن ��ه قادر عل ��ى الم ��دى البعيد عل ��ى ك ّل فعل
و�صناع ��ة ك ّل �ش ��يء ..وما و�صل �إليه النا� ��س الم�شابهون له�ؤالء ف�أنتم
�ست�صل ��ون �إلي ��ه ب�شرط االتّكال على اهلل واالعتماد على النف�س وقطع
التبع ّي ��ة للآخري ��ن وتحمّل ال�صعوبات من �أجل الو�ص ��ول �إلى الحياة
ال�شريفة والخروج من �سلطة الأجانب»(((.
أخ�ص تلك
طبع ًا ال يمكن لأمّة �أن تعود ب�سهولة �إلى ثقتها بنف�سها وبال ّ
الأمّة الّتي عا�شت في ال�سن ��وات المائة الأخيرة ،وعلى �أثر تدخّ ل القوى
اال�ستعمار ّي ��ة والتلوّث بمختلف �آث ��ام التبعية وكانت تتطلّع دائم ًا في رفع
احتياجاتها (من جملة ذلك الموا ّد الأوليّة والغذائيّة) �إلى خارج الحدود
وبالتالي الخ�ض ��وع والخنوع والإذالل .وهذا �أدّى بدوره �إلى فقدان الثقة
بالنف�س .وقطع التبعية للأجانب� ،أن تقوم بتحمّل ال�صعاب ،والأهمّ من
ذلك االتّكال على اهلل تعالى وبالتالي �إعادة الثقة بالنف�س.
وذَ ك ��ر الإمام ف ��ي و�صيّته الّتي كُتب ��ت في �أجواء الح ��رب الّتي كانت
تعي�شها الجمهورية الإ�سالميّة نموذجَ لق�ضيّة االعتماد على النف�س فقال:
«ر�أينا كيف �أنّ الح�صار االقت�صاديّ والحرب المفرو�ضة جعلت �شبابنا
ي�صنع ��ون القط ��ع الّتي دعت الحاجة �إليها وبكلف ��ة �أقلّ ...و�أثبتوا �أنّنا
�إذا �أردنا ف�إنّنا قادرون»(((.
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .43
((( م .ن� ،ص .42
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و�أكّد الإمام عل ��ى ال�شروط ال�ضروريّة والالزمة للح�صول على الثقة
بالنف�س ،ومن �أهمّ ذلك الإرادة والغفلة عن الأجانب.
 :7محوريّة المسؤوليّة
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�إنّ جعل الم�س�ؤوليّة محور ال�سيا�سة والحكومة من وجهة نظر الإمام
الخمينيّ { ولي�س ال�سلطة ،هو من جملة الأ�سباب الأ�سا�س لالختالف
بي ��ن ال�سيا�سة من وجهة نظر الإمام الخميني { وال�سيا�سة الرائجة
في العالم المعا�ص ��ر .وت�ؤدّي محوريّة الم�س�ؤوليّة والتكليف في ال�سيا�سة
�إلى دخول محبّي الخدمة �ساحة العمل ،وبالتالي �إبعاد �أ�صحاب النزعات
ال�سلطويّة .وهنا يبدو �أن ال م�صالح تُرتجى من وراء ال�سلطة.
تح� �دّث الإم ��ام في ه ��ذا الخ�صو� ��ص متوجّ ه� � ًا �إلى القي ��ادة و�سائر
الم�س�ؤولين في الدرجة الأولى قائالً ...« :ال يظنّوا �أنّ القيادة في نف�سها
هد ّي ��ة ومق ��ام �س ��ا ٍم بل هي واجب ثقي ��ل وخطير ...وه ��ذا الخطر �أق ّل
بع� ��ض ال�شيء بالن�سبة لر�ؤ�ساء الجمهورية في الحال وفي الم�ستقبل
بح�س ��ب الدرجات في الم�س�ؤوليّات .(((»...و�إذا كان الإمام { يعمّم
ه ��ذا الأمر على جميع الم�س�ؤولين ف ��ي الحكومة بح�سب الدرجات فهذا
يب ّي ��ن واقعيّة محوريّة الم�س�ؤوليّة وكونه ��ا من الخ�صائ�ص الأ�سا�س ومن
جملة مب ��ادئ ال�سيا�سة والحكومة المثالية عنده .وه ��ذا يميّز ال�سيا�سة
والحكومة المطلوبة عن تلك الرائجة في العالم المعا�صر.
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .54
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 :8كونها شعبيّة

م ��ن جملة المبادئ الأ�سا� ��س ،كون ال�سيا�س ��ة والحكومة من وجهة
نظر الإمام �شعبيّة .وقد ا�ستعمل هذا المفهوم في الو�صيّة بمعنيين:
�أ – كون الم�س�ؤولين من ال�شعب.
ب  -التنا�س ��ق والتالزم بين الحكومة وم�س�ؤوليها وال�شعب ،والعمل من
�أجل جلب ر�ضاهم.
و�سيتركّز الحديث فيما يلي في هذين المعنيين:
�أ – ك ��ون الم�س�ؤولي ��ن من ال�شعب :يعتقد الإمام { أنّ الم�س�ؤولين
في المنا�صب العليا للحكومة يجب �أن يكونوا في الغالب من الطبقات
المتو�سّ ط ��ة والمحرومة في المجتمع((( .يقول الإمام { في هذا
الخ�صو� ��ص« :ولينتبه الجميع �إل ��ى �أنْ يكون رئي� ��س الجمهوريّة
وممثل ��و المجل� ��س م ��ن طبق ��ة تلم� ��س محروم ّي ��ة م�ست�ضعف ��ي
المجتم ��ع ومحروم ّيت ��ه ومظلوميّته ��م وتعم ��ل عل ��ى تحقي ��ق
رفاهه ��م ال م ��ن الر�أ�سمال ّيي ��ن و�أكل ��ة الأر� ��ض ،والمتربّعي ��ن ف ��ي
�ص ��در المجال� ��س المرفّهين الغارقي ��ن في ملذّاته ��م و�شهواتهم
الّذي ��ن ال ي�ستطيع ��ون فهم م ��رارة الحرمان ومعان ��اة الجائعين
والحفاة»(((.
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .54
((( م .ن� ،ص .52
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�أكّد الإمام في كلماته المتقدّمة على ق�ضية هامّة وهي كون الم�س�ؤولين
من ال�شعب واختيارهم من بين الطبقات ال�شعبيّة المتو�سّ طة والمحرومة.
وق ��د ذكر ال�سبب الأ�سا�س لهذا االختي ��ار .فالحكومة الّتي تكون العدالة
االجتماع ّي ��ة وخدم ��ة النا�س جز ًء ال يتج ّز�أ من مبادئه ��ا ،يجب �أن يكون
عل ��ى ر�أ�سها �أفراد تذوّقوا ولم�سوا عدم العدالة ،والتمييز ،والمحروميّة؛
ليدرك ��وا من خ�ل�ال ذلك �ض ��رورة ب�سط العدال ��ة االجتماع ّي ��ة وخدمة
المحرومين .وهذا غير ممكن � اّإل �إذا لم�س الم�س�ؤولون الحرمان والظلم
عن قرب واعتبروا �أنف�سهم جز ًء من ال�شعب وال�شعب جز ًء منهم.
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ب – التكامل مع ال�شعب والعمل على جلب ر�ضاه :يعتقد الإمام {

أخ�ص في ال�سلطة التنفيذيّة لن يكونوا موفّقين
�أنّ الم�س�ؤولين وبال ّ
� اّإل �إذا تمتّعوا بدعم من ال�شعب(((  .ولذلك �أو�صى الإمام الم�س�ؤولين
في الدولة بوجوب ال�سعي لإر�ضاء النا�س ،طبع ًا في الإطار الإن�سانيّ
والإ�سالم ��يّ ((( .فال�شعب �سيتقدّم لم�سان ��دة الحكومة والم�س�ؤولين
فيه ��ا عندما يعتقدون ب�أنّ الم�س�ؤولين �أ�صدقاء و�أمناء لهم وهذا ال
يتحقّق � اّإل بالعمل على جلب ر�ضا النا�س.
يق ��ول الإم ��ام ف ��ي ه ��ذا الخ�صو� ��ص ..« :اختي ��ار المحافظي ��ن ...
ملتزمين عقالء مت�آلفين مع النا�س»(((.
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .59
((( م .ن� ،ص .59
((( م .ن� ،ص .59
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اإلسالمي
ّ
 :9االقتصاد

�إذا كان ��ت ال�سيا�س ��ة والحكوم ��ة من وجهة نظ ��ر الإمام { حالة
جديدة ال �سابقة لها في القرون الأخيرة ،حيث تختلف اختالف ًا جوهر ّي ًا
عن ال�سيا�سات والحكومات الرائجة في العالم المعا�صر ،فيجب �أن تتمتّع
خا�ص وتعتمد منهج ًا جديد ًا في االقت�صاد يتالءم مع
بمب ��د�أ اقت�صاديّ ّ
المبادئ الأخرى كالعدالة االجتماعيّة واال�ستقالل وال�شعبيّة.
خا�صة على م�ستوى الحياة الب�شريّة
وبما �أنّ االقت�صاد يتمتّع ب�أهميّة ّ
و�سيطرت ��ه التامّة عل ��ى العالقات الدول ّي ��ة في الع�ص ��ر الراهن ،لذلك
عمد الإمام { في الو�صيّة �إلى تخ�صي�ص جزء منها ل�شرح المبادئ
االقت�صاديّة للحكومة وال�سيا�سة المطلوبة.
يقول الإم��ام {« :الإ�سالم ال ي��واف��ق الر�أ�سماليّة المطلقَة
الظالمة والّتي تتولّى حرمان الجماهير الم�ضطهَدة والمظلومة،
بل �إ ّن��ه يدينها ب�شكل ج�دّيّ في الكتاب وال�سنّة ويعتبرها مخالفة
للعدالة االجتماعيّة ،بالرغم من �أنّ بع�ض معوجّ ي الفهم ـ الّذين
ال اطّ �لاع لهم على نظام الحكومة الإ�سالميّة وال على الم�سائل
ال�سيا�سيّة الحاكمة ف��ي الإ� �س�لام ـ ك��ان��وا وال ي��زال��ون ي��وح��ون من
خالل كتاباتهم و�أقوالهم �أنّ الإ�سالم ي�ؤيّد الر�أ�سماليّة والملكيّة
بال ح��دود ...وال هو نظام مثل النظام ال�شيوعيّ المارك�سيّ الّذي
يعار�ض الملكيّة الفرديّة ويقول باال�شتراك ...بل الإ�سالم نظام
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م�ع�ت��دل ي�ع�ت��رف ب��ال�م�ل�ك� ّي��ة وي�ح�ت��رم�ه��ا ب�ن�ح��و م �ح��دود ف��ي ن�شوء
الملكيّة واال�ستهالك بحيث �إذا طبّق ذل��ك على حقيقته تتحرّك
عجلة االقت�صاد بال�شكل ال�سليم وتتحقّق العدالة االجتماعيّة الّتي
هي من لوازم النظام ال�سليم»((( .و�أكّد الإمام { في مكان �آخر
من و�صيّته ـ و�أثناء تو�ضيحه مبدء االقت�صاد ـ �أنّ الحكومة الإ�سالميّة
تحترم الر�أ�سماليّة الم�شروعة الم�ؤطّ رة بالحدود الإ�سالميّة وتحترم
�أي�ض ًا الن�شاط االقت�صاديّ الفاعل لل�شعب ،واعتبر �أنّ من م�س�ؤوليّات
الحكومة الإ�سالميّة ت�أمين االطمئنان لأ�صحاب الثروات والن�شاطات
االقت�صاديّة(((.
�أ ّم ��ا خ�صائ� ��ص االقت�صاد الّذي هو من جملة مب ��ادئ الحكومة من
وجهة نظر الإمام { فعلى النحو الآتي:
 - 1احترام الملكيّة والثروات الم�شروعة والمحدودة بحدود بنّاءة.
 - 2م�ساندة الحكومة للن�شاط ��ات االقت�صاديّة البنّاءة الّتي ت�ؤدّي �إلى
االكتفاء الذاتيّ في البلد(((.
� - 3أولو ّي ��ة العدالة االجتماعيّة ورف�ض الفوا�صل الطبقيّة من الناحية
االقت�صاديّة.
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .91 ،90 ،89
((( م .ن� ،ص 91و .92
((( م .ن� ،ص .92
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 : 10الوحدة بين الدين والسياسة

لع ّل م�س�أل ��ة العالقة بين الدين وال�سيا�سة واح ��دة من �أهمّ المبادئ
ال�سيا�س ّي ��ة والحكوميّة الّتي ترتكز عليها الحكومة من وجهة نظر الإمام
{� .إنّ الحكومة الّتي ي�صبو �إليها الإمام { وال�سيا�سات المعتمدة
فيه ��ا ،تمتزج ب�شكل كامل بدين الإ�س�ل�ام ،بحيث ال يمكن التفكيك بين
الدين وال�سيا�سة .وال يح�صل هذا الأمر � اّإل بالقدرة على ا�ستنباط كامل
مكوّنات ال�سيا�سة من الن�صو�ص الدينيّة.
�أمّا الأ�سباب الّتي دفعت الإمام { لالعتقاد ب�أنّ ال�سيا�سة المطلوبة
م�أخ ��وذة ب�شكل كامل من الدين فه ��ي �أنّ « :الإ�سالم مدر�سة على خالف
المدار� ��س غي ��ر التوحيد ّي ��ة حيث يتدخّ ل ف ��ي جميع ال�ش� ��ؤون الفرديّة
واالجتماع ّي ��ة والما ّديّة والمعنو ّي ��ة والثقافيّة وال�سيا�س ّي ��ة والع�سكريّة
واالقت�صاد ّي ��ة وي�ش ��رف عليه ��ا ،ولم يهم ��ل �أيّ نقطة ول ��و كانت �صغيرة
ج� � ّداً مم ��ا ل ��ه دخ ��ل ف ��ي تربي ��ة الإن�س ��ان والمجتم ��ع وتقدّمه الم ��ادّيّ
والمعنويّ »(((� .إنّ هذه الر�ؤية للدين وال�سيا�سة هي الّتي يمكنها �إيجاد نوع
م ��ن االتّحاد بينهما ،فال يبقى �أيّ مج ��ال للتعار�ض .ومن هنا تابع الإمام
{ قائالً�« :إنّ ن�سبة �أحكام القر�آن الكريم و�سنّة ر�سول اهلل  Pفي
الحكومة وال�سيا�سة ال تُقا�س بها �أبداً ن�سبة الأحكام في �سائر الأمور بل
�إنّ كثيراً من �أحكام الإ�سالم العباديّة هي عباديّة �سيا�سيّة»(((.
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .18
((( م .ن� ،ص .24
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لق ��د بلغت وح ��دة الدي ��ن وال�سيا�سة في ر�ؤي ��ة الإمام ح� � ّد ًا �أ�صبحت
�إقامة حكومة الحقّ فيه من �أكبر الواجبات والعبادات((( ،واعتبرت عدم
الم�شاركة في الق�ضايا ال�سيا�سيّة من الذنوب الكبيرة((( .و�أ�صبحت �صالة
الجمع ��ة واحدة من �أهمّ الأبعاد ال�سيا�سيّة لل�صالة((( .عدا عن ذلك كلّه
ف�إنّ �إقامة مرا�سم العزاء ل�سيّد ال�شهداء و�صالة الجمعة عامالن مهمّان
أخ�ص ال�شيعة(((.
في الحفاظ على الم�سلمين وبال ّ
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�إنّ هذه الر�ؤية ت�ضفي على المرا�سم العبادية الدينية بعد ًا �سيا�س ّياً.
وله ��ذا ال�سبب اعتبر العم ��ل ال�سيا�سيّ نوع ًا من العب ��ادة .لأنّ ال�سيا�سة
ف ��ي هذه الر�ؤية عبادة وجزء م ��ن الدين .ولذلك �أو�صى الإمام م�س�ؤولي
النظ ��ام قائ�ل�اً �« :إنّ الوف ��اء للإ�سالم و�أحكام ��ه ال�سماوي ��ة يبعث على
الو�ص ��ول �إل ��ى �سعادة الدني ��ا والآخرة ويجعلهما في جه ��ة واحدة»(((.
�إنّ وح ��دة الدين وال�سيا�سة هي الّتي تجعل خي ��ر الدنيا و�سعادة الآخرة
ف ��ي جهة واحدة .ومن هنا طلب الإمام { من الم�سلمين ـ ومن �أجل
الو�صول �إلى خير الدنيا و�سع ��ادة الآخرة التالي�« :أطلب بمنتهى الج ّد
والخ�ض ��وع م ��ن ال�شعوب الم�سلم ��ة �أنْ يتّبعوا الأئ ّم ��ة الأطهار ،R
فهم من عظماء مر�شدي عالم الب�شريّة ،ويلتزموا بثقافتهم ال�سيا�سيّة
(((
(((
(((
(((
(((

الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .26
م .ن� ،ص .48
م .ن� ،ص .13
م .ن� ،ص .14
م .ن� ،ص .50
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واالجتماعيّة واالقت�صاد ّي ��ة والع�سكريّة بالروح والقلب وبذل الأرواح
والت�ضحية بالأعزّاء»(((.
و�أكّد الإمام { ل ��زوم االقتداء بالأئمّة الأطهار لي�س في الم�سائل
العباد ّي ��ة فح�سب بل في جميع ال�ش�ؤون الحياتيّة ،و�إذا ح�صل هذا الأمر
في الم�سائ ��ل ال�سيا�سيّة والحكوميّة عندها ترت ��دي ال�سيا�سة والحكومة
�صبغة ومحتوىً دينيَّين.
وح�س ��ب ر�ؤي ��ة الإمام { ف� ��إنّ الفق ��ه ال�شيعيّ مدخ ��ل �أ�سا�س في
التلفي ��ق بين الدين وال�سيا�سة ،وهو يمتلك جانب� � ًا �سيا�س ّي ًا كامالً .يقول
الإمام { ...« :ومن جملة ذلك الفقه التقليديّ فال ينحرفوا عنه
ذرّة ،فه ��و �إي�ضاح لمدر�سة الر�سال ��ة والإمامة و�ضامن لر�شد ال�شعوب
وعظمته ��ا �س ��واء في ذلك الأح ��كام الأوليّة �أم الأح ��كام الثانويّة ،فهما
مدر�سة الفقه الإ�سالميّ »(((.
ويتج ّل ��ى االتّحاد بين تطوّر وعظمة ال�شعوب والفقه التقليديّ عندما
يك ��ون هذا الفقه م�شتم ًال على نظر ّي ��ات ور�ؤى وتوجّ هات �سيا�سيّة .وهنا
يظهر الفقه ال�شيعيّ كجامع لهذه الأمور.

((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .12
((( م .ن� ،ص .12
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يمك ��ن ت�سجي ��ل المطال ��ب والنقاط الآتي ��ة باال�ستفادة م ��ن الو�صيّة
ال�سيا�س ّي ��ة والإله ّي ��ة للإم ��ام { ف ��ي خ�صو� ��ص مو�ض ��وع ال�سيا�س ��ة
والحكومة:
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خا�صة لل�سيا�سة والحكومة ومبادئهما،
�أ – قدّم الإمام تعريف ًا ور�ؤية ّ
يختلف اختالف ًا جذر ّي ًا عن الرائج في العالم المعا�صر.
ب – تتكفّل الحكومة من وجهة نظر الإمام { ب�سعادة الإن�سان في
الدنيا والآخرة ،بينما تركّز النظريّات الرائجة للحكومة على تنظيم
حياة الإن�سان الدنيويّة ،ولذلك قدّم الإمام { في و�صيّته �صورة
عن الحكومة تختلف ب�شكل جذريّ عن مبادئ ال�سيا�سة الموجودة
في العالم.
ج – ال مكان للقوميّة �ضمن مجموعة مبادئ الحكومة وال�سيا�سة من
وجهة نظر الإمام ،ولع ّل هذه الر�ؤية نابعة من النظرة الدينيّة �إلى
القوميّة .فالإ�سالم يباين القوميّة .و�إنّ نظرة �سريعة على و�صيّة
الإمام ت�شير �إلى �أنّه لم ي�ستعمل العبارات التالية (القوميّة ،البلد،
�إي��ران ،الوطن) ب�شكل م�ستق ّل بل قيّدها دائم ًا بقيود �إ�سالميّة
و�أمثالها ،وهذا دليل على بطالن القوميّة ورف�ض الإمام لها.

مبادئ ال�سيا�سة والحكومة من وجهة نظر الإمام { في و�صيـّته

خا�ص.
د – لم يقيّد الإمام ال�سيا�سة والحكومة بقيد جغرافيّ �أو �شعبيّ ّ
بل �إنّ ر�ؤيته لل�سيا�سة والحكومة م�س�ألة عالميّة تتخطّ ى الحدود.
ولذلك خاطب الإمام { في و�صيّته الم�سلمين والم�ست�ضعفين
وال�شعوب الم�ضطهَدة بالإ�ضافة �إل��ى ال�شعب الإي��ران��يّ  .وقد
�ساهمت هذه الر�ؤية في تو�ضيح ا�ستراتيجيّة الإمام الّتي تمحورت
حول وحدة الم�سلمين ،ال بل الوحدة الب�شريّة ،في مقابل الظلم
واال�ستعمار.
أخ�ص في المبادئ
هـ  -يمكن القول ب�شكل عا ّم �إنّ ر�ؤية الإمام وبال ّ
الع�شرة المتقدّمة م�ستخرَجة من الن�صو�ص الإ�سالميّة� ،أي القر�آن
الكريم و�أحاديث المع�صومين .R
و – تتّ�ضح م�س�ألة الوحدة بين الدين وال�سيا�سة ومبادئهما عند
الخا�صة لل�سيا�سة والحكومة .و�إذا
ّ
الإمام { من خالل ر�ؤيته
كان الإمام قد تحدّث في الو�صيّة عن االتّحاد بينهما ،ف�إنّ الروح
الحاكمة على الأج��زاء ال�سيا�سيّة من الو�صيّة تحكي عن العينيّة
والتطابق التامّ .و�إذا حاولنا التدقيق �أكثر لفهمنا �أنَّ الإمام يعتبر
ال�سيا�سة كالعبادة والأحكام جز ًء من الدين.
ز – يمكن جمع مبادئ ال�سيا�سة والحكومة الع�شرة من وجهة نظر
الإمام { في �أركان خم�سة �أ�سا�س هي :العدالة ،المعنويّات،
اال�ستقالل ،الم�شاركة ،والم�س�ؤوليّة.
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القسم الثاني

•والي��ة الفقيه :ه���ل هي
��ي أو اختيار
ت��ن��ص��ي��ب إل���ه� ّ
شعبي؟
ّ

�������������������������������� ������������������ 

تمهيد

�إنّ مقول ��ة والي ��ة الفقيه والأبح ��اث المتعلّقة بها م ��ن جملة الم�سائل
الأ�سا� ��س والها ّم ��ة في الفكر ال�سيا�س ��يّ الإ�سالميّ  ،حي ��ث انت�شرت بعد
انت�صار الثورة اال�سالم ّي ��ة ،وذلك في خ�ضمّ الأجواء العلميّة والثقافيّة
لإي ��ران .و�إذا غ�ض�ضن ��ا النظر عن التوجّ ه ��ات ال�سيا�سيّة غي ��ر العلميّة
خا�صة ،مع ذلك يمكن التطّ لع �إلى
لهذه الم�س�ألة والّتي طُ رحت لأهداف ّ
مجموعة من النظريّات والر�ؤى الّتي تعرّ�ضت للمو�ضوع متّبعة الأ�ساليب
العلم ّي ��ة ،حيث عملت ك ّل واح ��دة منها على تبيين ه ��ذه الم�س�ألة ب�شكل
معيّن .ولع ّل دور ال�شعب في اختيار الوليّ الفقيه �أو عدم اختياره واحدة
من الأبحاث الهامّة المتفرّعة من م�س�ألة والية الفقيه.
وتتّ�ضح �أهميّة هذه المقولة في االرتباط بمو�ضوع التنمية ال�سيا�سيّة
وهيكل ّي ��ة الحكوم ��ة .وي�ؤدّي قب ��ول �أو عدم قب ��ول دور ال�شعب في اختيار
الوليّ الفقيه �إلى نتائج هامّة و�أ�سا�س من جملتها :العالقة بين الحكومة
الإ�سالميّة وال�شعب ،الوظائف والحقوق المتقابلة بين ال�شعب والحكومة
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الإ�سالم ّي ��ة ،وهكذا �أي�ض ًا ر�ؤية الح� �كّام لل�شعب ،وفي النهاية �شكل ونوع
�سلوكهم وتعاطيهم مع ال�شعب.
وتب ��رز في هذا الخ�ض ��مّ الر�ؤية الّتي قدّمه ��ا الإمام الخمينيّ
ف ��ي خ�صو�ص العالقة بين الوليّ الفقي ��ه وال�شعب باعتبارها �أكثر الآراء
جامع ّي ��ة و�أهميّة .يظهر هذا عند المقارنة بينه ��ا وبين النظريّات الّتي
قدّمها المفكّرون الم�سلمون الآخرون .ي�ضاف �إلى ذلك �أنّ الإمام {
قد لع ��ب دور ًا محور ّي ًا في ظهور وانت�شار ه ��ذه النظريّة باعتباره محيي
نظر ّي ��ة والية الفقيه ف ��ي الع�صر الحا�ضر والبان ��ي الأ�سا�س للجمهورية
الإ�سالميّة.
{
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قد يظنّ بع�ضهم �أنّ �أفكار الإمام في م�س�ألة كيفيّة و�صول الوليّ الفقيه
�إلى ال�سلطة متناق�ضة في الظاهر ،حيث �أدّى هذا الأمر �إلى ظهور قراءات
خا�ص لنظريّة الإمام.
مختلف ��ة حاولت ك ّل واحدة منها تقديم تو�ضي ��ح ّ
تح� �دّث بع�ض هذه القراءات ــ باال�ستن ��اد �إلى بع�ض �آثار الإمام الفقهيّة
ككت ��اب البي ��ع ــ عن �أن الول ��يّ الفقيه يتمّ تن�صيبه م ��ن قبل اهلل تعالى،
وبالتال ��ي ال وج ��ود لأيّ دور لل�شعب في هذا الخ�صو� ��ص ،بينما تحدّثت
ق ��راءات �أخرى عن �أنّ الوليّ الفقيه ُين َّ�صب م ��ن قبل ال�شعب م�ستندين
في ذلك �إلى نظريّات الإمام حول محوريّة ال�شعب.
�سن�سع ��ى في هذه المحاولة لمعالج ��ة هذين البعدين في فكر الإمام
أخ�ص م�س�ألة كيفية اختيار الوليّ الفقيه ودور ال�شعب
الخميني { وبال ّ

�������������������������������� ������������������ 

فيها م�ستفيدين في ذل ��ك من الأ�سلوب المعتمد في �أ�صول الفقه ،حيث
�سينته ��ي بنا المطاف �إلى تقديم جملة م ��ن النتائج المنطقيّة المترتّبة
على ذل ��ك .وال ندّعي �أنّ ب�إمكانن ��ا تو�ضيح الر�ؤي ��ة الواقعيّة والحقيقيّة
للإم ��ام ف ��ي ه ��ذا المو�ض ��وع ،بل اله ��دف هو تقدي ��م وتو�ضي ��ح الر�ؤية
التجديديّة للإمام باالعتماد على المنهج الفقهيّ .
تو�ضح
�سيتمح ��ور الف�صل الأوّل حول مجموعة من �أفكار الإمام الّتي ّ
تن�صيب الوليّ الفقيه من قبل اهلل تعالى.
وي ��دور الف�صل الثان ��ي حول نظر ّي ��ات محوريّة ال�شع ��ب عند الإمام
وباالخ�ص في م�س�ألة دوره في اختيار الولي الفقيه.
ّ
ونق� �دّم في الف�صل الثالث نظرية تجمع بين الر�ؤيتين� .أمّا الفر�ضية
الّتي ن�سعى في هذه المقالة لإثباتها فهي الآتية:
يعتقد الإم ��ام الخميني �أنّ ال�شخ�ص الّذي تجتمع لديه مجموعة من
ُن�صب من قبل ال�شارع على �صورة التن�صيب العامّ ،باعتباره
ال�ش ��روط ي ّ
الول ��يّ الفقي ��ه وم ��ن جملة ه ��ذه ال�ش ��روط انتخ ��اب ال�شعب ل ��ه� ،أي �أنّ
التن�صي ��ب العا ّم لل�شارع يتعلّق بال�شخ�ص الّذي يتمتّع ب�صفات الفقاهة،
والعدالة ،والإدارة ،وال�شجاعة ،ويتمّ االنتخاب من قبل ال�شعب.
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األول
الفصل ّ

•رؤية اإلمام { في خصوص
�ي الفقيه من
تنصيب ال��ول� ّ
قـ ِبـ َلِ الشارع

ر�ؤية الإمام { في خ�صو�ص تن�صيب الوليّ الفقيه من قـِبـ َلِ  ال�شارع

يظهر من بع�ض الكتابات الفقهيّة للإمام �أنّ الوليّ الفقيه يتمّ تن�صيبه
من ِقبَلِ ال�شارع المقدّ�س .حيث يعتقد الإمام �أنّ الوالية الجامعة مفوَّ�ضة
�إلى الفقهاء العدول ب�شكل مبا�شر في زمان غيبة �إمام الزمان | .بنا ًء
عل ��ى هذه الر�ؤية ي�صبح «ال�شارع» جاع ��ل الوالية ،و «الفقهاء العدول»
هم الأولي ��اء المن�صوبينَ  ،و«النا�س» هم الأ�شخا� ��ص المولّى عليهم(((.
بن ��ا ًء على ه ��ذا فك ّل من يحكم من دون تن�صيب ال�ش ��ارع ،المقدّ�س فهو
طاغوت ال تجوز طاعته(((.
يعتق ��د الإم ��ام �أنّ النا�س وباعتبارهم مولّى عليه ��م فال دور لهم في
تن�صيب �أو عزل الوليّ الفقيه ،و ُين ََّ�صب الفقهاء العدول من قبل ال�شارع،
ويُعزلون من خالل فقدان �صف ��ة العدالة �أو الفقاهة ،وبالتالي ال عالقة
للنا�س في تن�صيبهم �أو عزلهم((( .ولهذا خاطب الإمام { المهند�س
((( الإمام الخميني ،المكا�سب المحرّمة ،ج ،2قم 1381 ،هـ ،و�صحيفة نور ،ج ،9تهران� ،سازمان
مدارك فرهنكى �إنقالب �إ�سالمي� ،ص.253
((( الإمام الخميني ،كتاب البيع ،ج ،2قم� ،ص.489 – 488 ،495 – 472
((( الإمام الخميني ،كتاب البيع ،ج� ،2ص  ،502 ،485 ،480 ،479و�أي�ض َاً :تحرير الو�سيلة ،ج،1
طبعة النجف 1390 ،هـ ق� ،ص .482
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ب ��ازركان عند انتخابه رئي�س� � ًا للحكومة قائالً« :لقد جعل ُت ��ه حاكماً بما
�أمتلك من والية من ِقبَلِ ال�شارع المقدَّ�س»(((.
يظهر م ��ن هذه الر�ؤية الفقهيّة للإم ��ام �أنّ الحكومة على المجتمع
الإ�سالم ��يّ ق�ض ّي ��ة تع ��ود �إل ��ى اهلل تعالى ا ّل ��ذي �أودعها عن ��د الر�سول
الأك ��رم  ،Pثمّ انتقلت من بعده �إلى الأئمّة الأطهار  ،Rثمّ �إلى
الفقهاء العدول بعد غيبة الإمام �صاحب الع�صر والزمان |.
 Pوالأئمّة الأطهار R
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ومن هنا ،وكما ن ََّ�صبَ اهلل تعالى النبيَّ
�أولي ��اء على النا�س ،ن ََّ�صبَ �أي�ض ًا الفقهاء العدول ،وبالوالية العامّة ،على
الأمّة الإ�سالميّة.

وعل ��ى هذا الأ�سا�س ،كما ال يتدخّ ل النا�س في تن�صيب النبيّ والأئمّة
عل ��ى الحكومة ،ال يتدخّ لون �أي�ض ًا في م�س�أل ��ة الوليّ الفقيه العادل .بنا ًء
عل ��ى هذه الر�ؤية ت�صبح الم�شارك ��ة ال�سيا�سيّة لل�شعب م�ؤطّ رة في حدود
أخ�ص في زمن الغيبة؛ حيث يجب �أنْ ينتظر النا�س
البيعة والطاعة وبال ّ
ت�ص� �دّي الفقيه الع ��ادل للحكوم ��ة والوالي ��ة ليقوموا بمه ّم ��ة م�ساعدته
وم�ساندته.

((( الإمام الخميني� ،صحيفة نور ،الطبعة الأولى ،ج� ،5ص.31

الفصل الثاني

الولي الفقيه من
ّ
•انتخاب
قـ ِبـ َلِ الشعب

������������� ���������������� ��� ������

الولي الفقيه من
ّ
رؤي��ة اإلم��ام { ح��ول انتخاب
قـ ِبـ َلِ الشعب

نتع ّر� ��ض هنا لمجموعة من الآراء الّتي قدّمها الإمام { والّتي تبيّن
دور ال�شع ��ب ف ��ي انتخاب الفقيه الع ��ادل للحكومة .يتح� �دّث الإمام {
ف ��ي حوار �أجرته مع ��ه �صحيفة فاينان�ش ��ل تايم ��ز البريطانية بتاريخ
 1357/8/18ه� �ـ � ��ش ،قائالً« :م ��ن الحق ��وق البديه ّي ��ة لأيّ �شعب �أن
يمتل ��ك زمام وم�صير تعيين �شكل ونوع حكومته»((( .ويقول �أي�ض ًا حول
المق�ص ��ود من الجمهور ّي ��ة الإ�سالم ّي ��ة« :ماه ّي ��ة حكوم ��ة الجمهوريّة
الإ�سالم ّي ��ة �أ ّنه ��ا ا ّلت ��ي تت�ش� �كّل طب ��ق ال�ش ��روط الّتي و�ضعه ��ا الإ�سالم
للحكوم ��ة معتم ��دة عل ��ى �آراء عم ��وم ال�شع ��ب وتتع ّه ��د �إج ��راء الأحكام
الإ�سالم ّي ��ة»((( .وتحدّث ف ��ي هذا الخ�صو�ص �أي�ض ًا فق ��ال« :نحن نتّبع
ر�أي ال�شعب .ونحن نتّبع ك ّل ما يريده ال�شعب .ونحن ال يحقّ لنا ،ولم
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص .42
((( �شهرية كتاب ماه 30 ،فروردين  1378هـ �ش� ،ص.11
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يجز اهلل تعالى والر�سول  Pلنا� ،أنْ نجبر م�سلماً على �شيء ما»(((.
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وي�ؤ ّي ��د هذه النظر ّي ��ة ـ بالإ�ضافة �إلى ما تق� �دّم ـ بع�ض كلمات الإمام
ا ّلت ��ي يتحدّث فيها قائالً« :المعيار ر�أي ال�شعب» �أو «� ...أعيِّن الحكومة
بم ��ا منحني ال�شعب من قبول»(((؛ حي ��ث ت�ؤكّد هذه النظريّة �أنّ الإمام
كان يعتق ��د بدور ال�شعب في تعيين الوليّ الفقيه .و�أمّا ما ذكر من �أمثلة
ونماذج فهو بمثابة مقدّمات لتو�ضيح ر�أيه في م�س�ألة انتخاب الوليّ الفقيه
م ��ن ِقبَلِ ال�شعب .وقد �أ�ش ��ار الإمام �إلى ذلك ب�صراحة عندما قال...« :
الفقي ��ه الّذي ين�صبه ال�شعب للقي ��ادة»((( ،وكذلك قوله« :يجب العمل
على انتخاب �أكثر الفقهاء لياقة وعلماً والتزاماً للقيادة»((( .بنا ًء على
م ��ا تقدّم ،وبالرجوع �إل ��ى د�ستور الجمهوريّة الإ�سالم ّي ��ة الإيرانيّة ،ف�إنّ
اختيار الوليّ الفقيه م ��ن م�س�ؤوليّات مجل�س الخبراء .وقد �صرّح الإمام
بذلك (بقول ��ه)« :يجب �أنْ يُختار المجتهد الالئ ��ق لمجل�س الخبراء
المداف ��ع عن الحيثيّة الإ�سالميّة في العال ��م»(((� ،أو بقوله« :وو�صيّتي
�إل ��ى ال�شعب ال�شريف �أن يكونوا حا�ضرين في جميع االنتخابات� ...أو
انتخ ��اب الخبراء لتعيي ��ن �شورى القيادة ،و�أن يك ��ون منتخبوهم وفق
ال�ضواب ��ط ا ّلت ��ي تج ��ب مراعاته ��ا ،مث�ل�اً لينتبهوا �إل ��ى �أ ّن ��ه �إذا ح�صل
(((
(((
(((
(((
(((

�شهريّة كتاب ماه 30 ،فروردين 1378هـ �ش� ،ص .11
 1357/11/12هـ �ش.
الإمام الخمينيّ � ،صحيفة نور ،ج� ،2ص 1358/8/16 ،434هـ �ش.
م .ن� ،ص .41
م .ن ،ج� ،21ص.1368/2/9 ،129
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ت�سامح في انتخاب الخبراء لتعيين �شورى القيادة �أو القائد ....فمن
المحتم ��ل ج� � ّداً �أن تلح ��ق بالإ�سالم والبل ��د خ�سائر ال تع ّو� ��ض.(((»...
المخت�ص
ّ
ويج ��ب التذكير ب� ��أنّ الإمام تحدّث ف ��ي الو�صيّة ،في الج ��زء
بمجل� ��س الخبراء وفي ثالثة �أماكن �أخرى ،حول دور الخبراء في تعيين
القائ ��د((( .وتحدّث مخاطب ًا رئي�س مجل�س الخب ��راء قائالً�« :إذا انتخب
ال�شع ��ب مجل� ��س الخبراء الّذي يق ��وم باختيار مجتهد ع ��ادل للقيادة،
فعندم ��ا يقومون بتعيين �شخ�ص له ��ذه المهمّة فهو بال�ضرورة مح ّل
قبول ال�شعب و�سي�صبح الوليّ منتخباً من ال�شعب وحكمه نافذاً»(((.
�إنّ الدقّة في العبارات المتقدّمة تو�ضح �أنّ الإمام { كان ي�ستعمل
بع� ��ض المفاهيم �أمثال« :االنتخاب ،التعيين �أو الت�أييد بالن�سبة للوليّ
الفقيه» .وي�ستفاد منها �أنّ الإمام { لم يكن من القائلين ب�أنّ مجل�س
الخبراء يقوم بوظيفة الك�شف عن الوليّ الفقيه(((.
م� ّم��ا ال ��ش��كّ ف�ي��ه �أنّ ه��ا ت�ي��ن ا ل��ر �ؤ ي�ت�ي��ن ا ل� ّل�ت�ي��ن ق ّد مهما
ا لإمام { (تن�صيب الوليّ الفقيه من قبل ال�شارع وانتخابه من قبل
ال�شعب) تركت �آثار ًا وا�ضحة بين تالمذته .نتعرّ�ض فيما يلي لنموذجين
من ذلك.
((( الإمام الخمينيّ  ،الو�صيّة الإلهيّة ال�سيا�سيّة� ،ص ،51والم�صدر ال�سابق.
((( م .ن� ،ص .51 - 50
((( م .ن ،ج� ،21ص.1368/2/9 ،129
((( راجع :مح�سن كديور ،نظرية هاي دولت در فقه �شيعه ،تهران ،ن�شرنى 1377 ،هـ �ش ،الف�صل
الأوّل.
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رؤية الشهيد مطهَّ ري

يتحدّث ال�شهيد مطهّري بو�ضوح حول انتخاب الوليّ الفقيه من قبل
ال�شعب« :ال�شعب في الجمهور ّي ��ة الإ�سالميّة هو الّذي ينتخب الوليّ
الفقيه»(((« .والجمهوريّة الإ�سالميّة هي الحكومة الّتي يقوم ال�شعب
بتحديد �شكلها وانتخاب رئي�سها»(((.
رؤية آية اهلل جوادي آملي
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يعتق ��د �آية اهلل ج ��وادي �آملي ،وخالف� � ًا لل�شهيد مط ّه ��ري ،بتن�صيب
الوليّ الفقيه من ِقبَلِ ال�شارع من دون دخالة لل�شعب في ذلك((( .وي�ؤكّد
ين�صب الفقهاء العدول وال دخالة لل�شعب (باعتباره مولَّى عليه)
�أنّ ال�شارع ِّ
في ن�صب �أو عزل الوليّ الفقيه(((.

(((
(((
(((
(((

مرت�ضى مطهري ،حول الثورة الإ�سالميّة ،تهران� ،صدرا 1367 ،هـ �ش� ،ص . 86-85
م .ن� ،ص .80
عبد اهلل جوادي �آملي ،حول الوحي والقيادة ،تهران ،رجاء 1368 ،هـ �ش� ،ص .168-160
م .ن� ،ص .190-184

الفصل الثالث

•الجمع بين رؤي��ت��ي اإلم��ام
الخميني
ّ
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لبع�ض ،وفي الوهلة الأولى ،وجود تناق�ض بين ر�ؤيتي الإمام
قد يخطر ٍ
المتقدّم َتي ��ن .ومن هنا حاول بع�ض المحقّقين في �آثار الإمام وتالمذته
التركي ��ز على محورية �إحداهما واعتبار النظريّة الأخرى فرع ًا للأولى،
�أو �أ ّنه ��ا من�سوخة �أو ظاهريّة �أو غير علم ّي ��ة .ولكن يجب التدقيق في �أنّ
الر�ؤيتي ��ن المتقدّمتين �صدرتا عن فقيه �أم�ضى م� �دّة طويلة من الزمن
ف ��ي المطالعة والتدري�س والتحقي ��ق في الن�صو� ��ص الدينيّة والم�صادر
الفقه ّي ��ة والحقوقيّة ،حيث و�صل عقب ذلك �إلى مقام المرجعيّة ،ويلزم
م ��ن الو�صول �إل ��ى هكذا مقام الد ّق ��ة في العبارات والأق ��وال والكتابات
العلميّة.
وال يمك ��ن التغا�ضي عن نظريّة الإم ��ام { حول التن�صيب الإلهيّ
للول ��يّ الفقيه ،حيث ذك ��ر ذلك في كتب ��ه الفقهيّة� ،أمث ��ال كتاب البيع،
والمكا�سب المح ّرم ��ة وتحرير الو�سيلة .هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى
أخ�ص ما يلي:
ال يمكن الغفلة عن بع�ض كلماته وبال ّ

87

ت�أمّ�لات ف��ي الفك��ر ال�سيا�س��يّ

«الديمقراط ّي ��ة الإ�سالم ّي ��ة �أكمل من الديمقراط ّي ��ة الغربيّة»(((.
«�إنّ هدف ��ي م ��ن الث ��ورة ،وت�شكي ��ل الحكوم ��ة الإ�سالم ّي ��ة ،ه ��و �إج ��راء
الإ�س�ل�ام الواقع ��يّ  ،وذلك بهدف تعريف العا َل ��م �إلى المعنى ال�صحيح
للديمقراطيّة»(((.

88

«يحت ��وي الإ�سالم على جميع المعاني الّتي يقال لها ديمقراطيّة.
ال ينق� ��ص م ��ن الإ�س�ل�ام �ش ��يء .والديمقراط ّي ��ة موج ��ودة ف ��ي باط ��ن
الإ�س�ل�ام»(((�« .إنّ ا�ستق ��رار النظ ��ام الإ�سالم ��يّ يع ��ادل تح ّق ��ق العدل،
واال�ستق�ل�ال والديمقراطيّة»(((« .ه ��ل الديمقراطيّة �شيء �آخر �سوى
�أنْ يحدّد النا�س م�صيرهم ب�أنف�سهم؟»(((.
�سيتمح ��ور الحدي ��ث هن ��ا ح ��ول منهج ّي ��ة الجم ��ع بي ��ن النظرّيتين
المتناق�ضتين في الظاهر .ويمكن مالحظة وجود هكذا حاالت متناق�ضة
الظاهر بين �أحادي ��ث الأئمّة المع�صومين  Rحيث ا�ستفاد الفقهاء
منه ��ا في ا�ستنب ��اط الأح ��كام الفقهيّة .وق ��د ا�ستعمل الفقه ��اء مناهج
متع� �دّدة في ح ّل ه ��ذه الحاالت المتناق�ضة الظاه ��ر ،حيث جمعوها في
عل ��م �أ�صول الفقه .وتحدّثت كتب �أ�ص ��ول الفقه عن قاعدة هامّة عُ رفت
(((  1357/8/14هـ �ش.
(((  1357/8/18هـ �ش.
(((  1358/6/29هـ �ش.
(((  1357/8/14هـ �ش و  1357/9/6هـ �ش.
(((  1358/10/14هـ �ش راجع� :صحيفة نور ،المجلّدين � ،4 ،3ص.6 ،
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با�س ��م قاعدة الجم ��ع« :الجمع مهما �أمك ��ن �أولى من الت ��رك»((( .بنا ًء
عل ��ى هذه القاعدة فما دام بالإمكان الجم ��ع ب�شكل عرفيّ بين حديثين
�أو �آي ��ة وحديث �أو �آيتين تبدوان متناق�ضتين في الظاهر ،فال يجب ترك
�أحدهما(((.
وعل ��ى ه ��ذا الأ�سا�س ،ف� ��إذا كان يمك ��ن الجم ��ع بين ر�ؤيت ��ي الإمام
المتناق�ضتي ��ن ف ��ي الظاه ��ر فال يجب ت ��رك �إحداهما .حي ��ث ُي َع ّد هذا
العم ��ل ترجيح ًا بال مرجّ ح ،وهو غير مقبول� .أمّا منهجية الجمع بينهما
فعلى النحو التالي:
�إذا كان ح ��قّ الحاكم ّي ��ة عل ��ى الب�ش ��ر ه ��و هلل فقط ،عنده ��ا يمكن
ل�صاحب هذا الحقّ �أن يُجري حاكميّته �أو يفوّ�ضها .ومن هنا كان تعيين
الحاك ��م على المجتمعات الب�شريّة ـ وفي جميع الحاالت ـ من حقوق اهلل
تعال ��ى .وعلى هذا الأ�سا�س ف� ��إنّ تن�صيب الوليّ الفقي ��ه في زمن غياب
الإمام المع�صوم من م�س�ؤوليّات ال�شارع المقدّ�س .ولو دقّقنا في طريقة
تن�صي ��ب الول ��يّ الفقيه من ِقبَل ال�ش ��ارع لوجدناه قد َب ّي ��ن خ�صو�صيّات
و َِ�صف ��ات الوليّ  ،حي ��ث يمكن القول عندها �إنّه ت ��مّ تن�صيبه ب�شكل عامّ؛
بمعن ��ى �أنّ كل م ��ن وُجدت في ��ه ه ��ذه الخ�صو�صيّات وال�صف ��ات �أ�صبح
((( ال�سيّد محمد �صادق الح�سيني ،زبدة الأ�صول ،ج ،4قم ،مدر�سة الإمام ال�صادق  ،Qربيع
�أول  1412هـ ق� ،ص.329
((( محمّد ر�ضا المظفّر� ،أ�صول الفقه ،ج ،2بيروت م�ؤ�سّ �سة الأعلمي للمطبوعات ،الطبعة الثانية،
 1990م� ،ص.196
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من�صوب ًا من قبل اهلل تعالى على ر�أ�س المجتمعات الب�شريّة.
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�أمّا ال�صفات الّتي تحدّث عنها ال�شارع المقدّ�س والّتي ت�ؤهّ ل ال�شخ�ص
للحاكميّة على ال�شعب فه ��ي الفقاهة ،والعدالة ،والتدبير وال�شجاعة...
وعندم ��ا يخت ��ار ال�شعب حاكم� � ًا توجد فيه هذه ال�صف ��ات فهو من�صوب
م ��ن قبل اهلل تعالى .وفي الوقت نف�سه منتخب ومختار من قبل ال�شعب.
ُن�صب اهلل تعالى حاكم ًا على النا�س توجد فيه ،بالإ�ضافة
وبعبارة �أخرى ي ِّ
�إل ��ى �صفات الفقاهة والعدالة والتدبي ��ر وال�شجاعة ،حالة االنتخاب من
قب ��ل النا�س .فالحاكم منتخَ ��ب من قبل ال�شعب من�ص ��وب من قبل اهلل
تعالى.
به ��ذه ال�ص ��ورة يمكن الجمع بين ر�ؤيتي الإم ��ام من دون لزوم القول
بتعار�ضهما �أو رف� ��ض �إحداهما وقبول الأخرى .وعلى هذا الأ�سا�س ف�إنّ
انتخ ��اب النا�س ال معنى له من دون تن�صيب �إلهيّ  ،والتن�صيب الإلهيّ ال
يح�صل � اّإل من خالل النا�س( .كما ال يتحقّق التن�صيب الإلهيّ لل�شخ�ص
الفاقد للعدالة).
مم ��ا تجدر الإ�شارة �إليه �أي�ض ًا �أنّ حقّ انتخاب الحاكم قد �أعطاه اهلل
تعال ��ى للنا�س .فالفر�ض ّي ��ة الأولى لهذا البحث �أنّ ح ��قّ الحاكميّة يتعلّق
ب ��اهلل تعال ��ى ،وال ح ��قّ للنا�س في ذل ��ك � ،اّإل �أن يُعطى له ��م من قبل اهلل
تعال ��ى .و�أ ّم ��ا الدليل على �إعطاء ه ��ذا الحقّ �إلى النا� ��س فهو ما تحدّث
عن ��ه الإم ��ام الخمينيّ { ف ��ي م�س�ألة حقّ النا�س ف ��ي انتخاب حاكم
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المجتمع ،هذه الر�ؤية الم�ستخرجة في الواقع من الن�صو�ص والم�صادر
الدينيّة.
ويظه ��ر النم ��وذج العمل ��يّ له ��ذا الجم ��ع ف ��ي القان ��ون الد�ست ��وريّ
للجمهور ّي ��ة الإ�سالميّة الإيرانيّة في م�س�أل ��ة انتخاب رئي�س الجمهوريّة،
فرئي� ��س الجمهور ّي ��ة منتخَ ب من قبل ال�شعب ال ب ��ل يجب �أن يُنتخب من
قبل ال�شعب � ،اّإل �أنّ انتخابه ال يكفي في ت�صدّيه لهذا المن�صب ،بل يقوم
الول ��يّ الفقيه بتنفي ��ذ هذا االنتخ ��اب ،حيث يقوم بتن�صي ��ب ال�شخ�ص
المنتخَ ��ب .ال ف ��رق بي ��ن الإن�سان الع ��اديّ وال�شخ�ص المنتخَ ��ب �إذا لم
ين�صب �شخ�ص� � ًا �آخر �سوى
يح�ص ��ل تن�صيب ��ه .والوليّ الفقيه ب ��دوره ال ّ
المنتخَ ��ب .وي�شعر ال�شعب بم�سو�ؤليّة اتّجاه انتخ ��اب الوليّ الفقيه ،هذا
ن�صب
�إذا قبلن ��ا المنهجيّة المذك ��ورة .فهم يعلمون ب� ��أنّ اهلل تعالى قد ّ
ال�شخ�ص الفقيه والعادل وال�شجاع والمدبِّر لمقام الوالية ،فكان منتخَ ب ًا
م ��ن قبله ��م .والوليّ في ه ��ذه الحال ه ��و �أف�ضل �شخ�صي ��ة �أهداها اهلل
تعالى لل�شعب .ومن جهة �أخرى يعلم ال�شعب �أنّ التن�صيب الإلهيّ يُ�ضفي
م�شروعيّة على منتخَ بِهم ويعطيه حقّ �إجراء حاكميّته.
ف ��ي هذه الحال يمكن الحفاظ على جمهوريّة النظام و�إ�سالميّته في
�آنٍ مع� �اً ،مع العل ��م �أنّ �أيّ �أمر ال يكون بر�ضى اهلل تعالى فهو غير مقبول
وغير مطاع.
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�إنّ اله ��دف الأ�سا� ��س لهذه المقالة تقديم �أ�سل ��وب نتمكّن من خالله
م ��ن ح ّل الم�شكل ��ة الأ�سا�س في الفكر ال�سيا�سيّ ال�شيع ��يّ  .هذه الم�شكلة
ا ّلت ��ي قد تكون �أ�سا�س ومحوريّة في التقدّم ال�سيا�سيّ للنظام الإ�سالميّ .
ولع� � ّل قاعدة الجمع هي النقط ��ة المحوريّة الّتي يعتم ��د عليها ح ّل هذه
الم�شكلة� ،أي انتخ ��اب الوليّ الفقيه من قبل ال�شعب �أو تن�صيبه من قبل
اهلل تعال ��ى .وبما �أنّ كال النظريّتين موجودت ��ان في عبارات الإمام ف�إنّ
الطري ��ق �أو الأ�سل ��وب الثال ��ث هو و�سيل ��ة الجمع بينهما ،حي ��ث يُحتفظ
بجميع �إيجابيات الر�ؤيتين من دون تحمُّل �آثار �سلبيّة معيّنة.
�إنّ وج ��ود م�س�أل ��ة االنتخ ��اب من قب ��ل ال�شعب� ،إلى جان ��ب ال�شروط
الأخرى كالعدالة والفقاهة وال�شجاعة والتدبير ،تجعل من الوليّ الفقيه
�شخ�ص ًا جامع ًا لخ�صو�صيّتين هامّتين :الأولى �أنّه من�صوب من قبل اهلل
تعال ��ى والثانية �أنّه منتخَ ب من قب ��ل ال�شعب .طبع ًا قد يجري االنتخاب
م ��ن ِقبَلِ ال�شعب مبا�شرة ،كانتخاب الإم ��ام الخمينيّ { للقيادة من
ال�شع ��ب مبا�ش ��رة� ،أو بوا�سطة مجل� ��س الخبراء ،كما ح�ص ��ل مع الإمام
القائد الخامنئيّ .

القسم الثالث

•الديمقراطيـ ّة

 ةّـيطارقميدلا

تمهيد

تُعتب ��ر الديمقراط ّي ��ة من �أكثر الأبح ��اث جدليّة في الفك ��ر ال�سيا�سيّ
المعا�ص ��ر .فه ��ي كم ��ا يعتقد الكثي ��ر من الغرب ّيي ��ن الأ�سل ��وب والطريقة
الوحي ��دة لو�صول الإن�سان �إل ��ى �سعادته في الحياة المدن ّي ��ة وال�سيا�سيّة.
و�إذا كان اخت�ل�اف الآراء والنظر ّي ��ات ف ��ي خ�صو�ص ه ��ذه الظاهرة �أدّى
�إل ��ى وجود اختالفات وجداالت علميّة عميقة ،ف� ��إنّ تقديم تعريف جامع
وكامل لهذا المفهوم �أ�شبه ما يكون بالمحال .ولم تكن �إيران اليوم بعيدة
أخ�ص �أنّها تعي�ش حالة برزخيّة تتردّد
ع ��ن هذه الأبحاث والجداالت ،وبال ّ
بين التقليد والحداثة .وقد ب ��رزت هذه الحالة ب�شكل وا�ضح بعد انت�صار
أخ�ص
الثورة الإ�سالميّة عام  1357هـ �ش ووجود �أجواء مهيّئة لذلك ،وبال ّ
م ��ع الأجواء الهادئة والمريح ��ة الّتي يعي�شها المفكّرون ف ��ي �إيران .ولع ّل
ح�ص ��ول ال ��دورة االنتخابيّة ال�سابعة لرئا�سة الجمهور ّي ��ة ( 1376هـ �ش)
�أدّى �إل ��ى ازدي ��اد طرح هذه المقول ��ة ،ف�أ�صبح مفه ��وم الديمقراطيّة من
�أكث ��ر اال�صطالحات والمفاهيم رواج ًا ف ��ي القامو�س ال�سيا�سيّ للمجتمع
الإيرانيّ (((.
أخ�ص بعد الثاني من خرداد  1376هـ �ش.
((( بال ّ
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م ��ن جهة ثانية ،ف� ��إنّ الث ��ورة الإ�سالميّة والحكوم ��ة الإ�سالميّة في
�إي ��ران هما خال�صة الأفكار الّتي قدّمه ��ا الإمام الخمينيّ { .وعليه
ف�إنّ العودة �إلى �أفكاره ونظريّاته ت�شكّل نقطة تحوُّل هامّة في الإجابة عن
الكثير م ��ن الم�سائل والمع�ضالت الّتي يواجهه ��ا مجتمعنا على م�ستوى
الفكر ال�سيا�سيّ .
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بنا ًء على ما تقدّم �سنحاول في هذا الق�سم من البحث الإطاللة على
الديمقراط ّي ��ة من وجه ��ة نظر الإمام الخمين ��يّ { .وبما �أنّ البحث
يتناول ر�ؤية الإمام للديمقراطيّة ،فال ب ّد من ال�شروع بجمع كلمات الإمام
ف ��ي هذا الخ�صو�ص ،ثمّ العم ��ل على تنظيمها ،وف ��ي النهاية ا�ستخراج
مجموعة من النتائج المترتّبة على هذه المعلومات.
رؤية اإلمام {

في الديمقراطيّة

�إنّ �أوّل ما ي�ش� � ّد االنتباه في ما يتعلّق بر�ؤية الإمام للديمقراطيّة ،هو
خا�ص .ب ��ل يمكن االدّعاء �أنّ �أفكاره
�أنّ كلمات ��ه جاءت في مقطع زمانيّ ّ
الأ�سا� ��س حول الديمقراطيّة عبّر عنها خ�ل�ال الأعوام من  1356هـ �ش
�إلى  1358هـ �ش .ولع ّل الرابط المعنائيّ بين الفترة الزمنيّة هذه ،ور�ؤية
ومف�صل.
الإمام للديمقراطيّة يحتاج �إلى بحث دقيق ّ
ا�سْ ُتخ ��دِ مَ مفه ��وم الديمقراط ّي ��ة في عب ��ارات الإمام عل ��ى �شكلين:
الأوّل ه ��و الديمقراط ّي ��ة المطلوب ��ة والإيجابيّة ،والثان ��ي الديمقراطيّة
غي ��ر المطلوبة ،والّتي عبّر عنها الإمام ب�أنّها غير حقيقيّة ،وهي مفهوم

 ةّـيطارقميدلا

جَ ْعل ��يّ ظهر ف ��ي الغرب ،حيث يعتق ��د الإمام �أنّ هذا الن ��وع ال يمتُّ �إلى
الديمقراطيّة ب�صلة.
م ّم ��ا ال �شكّ في ��ه �أنّ الديمقراط ّي ��ة الّتي تحدّث عنه ��ا الإمام تعتمد
خا�صة .وقد تحدّث الإمام عن جملة
ب�شكل �أ�سا�س عل ��ى تعريف وقراءة ّ
م ��ن الخ�صائ�ص والم�شخّ �ص ��ات الّتي يجب توافرها ف ��ي الديمقراطيّة
المطلوبة� .أمّا هذه الم�شخّ �صات فعبارة عن:
�أ – النافية لال�ستبداد والديكتاتوريّة� :إنّ الديمقراطيّة الّتي تحدّث
عنها الإمام هي نقطة تقابل اال�ستبداد والديكتاتوريّة .يقول الإمام
في هذا الخ�صو�ص�« :إنّ �أ��ص��ول الديمقراطيّة تعار�ض نظام
ال�شاه»((( ،ويقول« :لن نتوقّف عن الجهاد حتّى �إحالل الحكومة
ال��دي�م�ق��راط� ّي��ة ب�م�ع�ن��اه��ا ال��واق �ع��يّ م �ك��ان الديكتاتوريّة»(((،
ويقول�« :سيخرج ال�شاه م��ع نه�ضة ال�شعب و�ستُقام الحكومة
الديمقراطيّة»(((.
يظهر من عبارات الإمام المتقدّمة �أنّ الديمقراطيّة في حالة ت�ضا ّد
مع النظ ��ام ال�سيا�سيّ الم�ستبدّ .و�أمّا اال�ستبداد والديكتاتوريّة فهما من
اللزمة للحكومة البهلويّة .ولذلك كان الإمام يعتقد ب�أنّ تحقّق
ال�صفات اّ
الديمقراطيّة في �إيران منوط بزوال ال�شاهن�شاهيّة.
((( الإمام الخمينيّ � ،صحيفة نور ،ج� ،2ص.50
((( م .ن� ،ص .62
((( م .ن� ،ص .269
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ويمك ��ن فهم هذا اال ّدع ��اء ب�شكل دقيق� ،إذا ما علمنا ب� ��أنّ الإمام قد
�أو�ضح �أنّ تحقّق الديمقراطيّة في زمان الحكومة البهلويّة �أمر محال(((.
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ب – �إي�ج��اد وح�ف��ظ ال �ح � ّر ّي��ات :يُعتبر �إيجاد الحريّة للأ�شخا�ص
وال �ح �ف��اظ عليها ف��ي م�ق��اب��ل ال �م��وان��ع م��ن جملة م�شخّ �صات
الديمقراطيّة ح�سب ر�ؤي��ة الإم��ام .وقد �أ�شار الإم��ام �إل��ى وجود
نوعين من الحريّة في الديمقراطيّة:
الأول :هو الحريّة في الم�شاركة ال�سيا�سيّة ،حيث اعتبر الإمام
�أنّ حريّة النا�س في الم�شاركة في االنتخابات من جملة مبادئ
الديمقراطيّة((( ،وذَ كّر بحريّة النا�س في اختيار ممثّلي المجل�س.
ال�ث��ان��ي :حريّة البيان والعقيدة ،فاعتبر الإم��ام �أنّ الديمقراطيّة
المطلوبة هي الّتي تبني وتحفظ ه��ذا ال�ن��وع« :الديمقراطيّة
مندرجة ف��ي الإ��س�لام والنا�س �أح��رار ف��ي بيان عقائدهم»(((.
وفيما يتعلّق بحدود الحريّة عند الإمام ،فقد اعتبر �أنّ حدودها
تنتهي عند انحراف الب�شر عن الم�سير ال�صحيح والتعاون مع
�أعداء النظام((( .وهذا يعني االعتراف بحريّة البيان والعقيدة
في الديمقراطيّة ما لم ت�ؤ ِّد �إلى انحراف الأذهان و�سوء ا�ستفادة
�أعداء النظام.
(((
(((
(((
(((

الإمام الخمينيّ � ،صحيفة نور� ،ص .269
م .ن ،ج� ،2ص.222
م .ن ،ج� ،8ص.234
م .ن ،ج� ،4ص.234

 ةّـيطارقميدلا

ج – مالزَمة اال�ستقالل :يظهر من عبارات الإمام �أنّ الديمقراطيّة
عنده مالزِمة لمفهوم اال�ستقالل ،حيث ي�صبح للديمقراطيّة
معنى �إلى جانبه�« :إنّ نظام الحكومة في �إيران هو الجمهوريّة
الإ�سالميّة الّتي تحفظ اال�ستقالل والديمقراطيّة»((( .وقال
الإمام {�« :إنّ برنامجنا ال�سيا�سيَّ هو الحريّة والديمقراطيّة،
الحقيقيّة واال�ستقالل»((( .ويظهر من خالل الدّقة في العبارات
المتقدّمة� ،أنّ الإمام كان يعتقد ب�شكل من �أ�شكال الديمقراطيّة
وهو ذاك الّذي ي�ضمن ويحفظ ا�ستقالل المجتمع ،وبالتالي ف�إنّ
الديمقراطيّة الّتي ت�ؤدّي �إلى زوال �أو �ضعف المجتمع مرفو�ضة.
د – العدالة :من جملة م�شخّ �صات الديمقراطيّة عند الإمام العدالة
ونفي التمييز ،حيث يظهر ذلك بو�ضوح من خالل عبارات الإمام
التالية�« :إنّ الديمقراطيّة الموجودة في الإ�سالم غير موجودة
في �أماكن �أخ��رى� .إنّ �أي �اً من الديمقراطيّات الرائجة لي�ست
كالّتي في الإ�سالم حيث �أُعطيت الأهميّة لل�ضعفاء»(((.
«الحكومة الإ�سالميّة هي المبتناة على العدل والديمقراطيّة»(((.
«�إنّ نظام �صدر الإ��س�لام ك��ان ديمقراط ّياً ،ف�لا وج��ود للتمييز في
امتالك الإمكانيّات بين حاكم المجتمع والرعيّة»(((.
((( الإمام الخمينيّ � ،صحيفة نور ،ج� ،3ص.16
((( م .ن ،ج� 3ص.96
((( م .ن ،ج� ،5ص.258
((( م .ن  ،ج� ،3ص.268
((( م .ن� ،ص .9
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ويعتق ��د الإم ��ام �أنّ الديمقراط ّي ��ة المطلوب ��ة ه ��ي ا ّلت ��ي ال تنا�ص ��ر
الر�أ�سماليّة(((.
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هـ  -امتالك الجذور الإ�سالميّة :لع ّل من الم�شخّ �صات المحوريّة
للديمقراطيّة عند الإمام ،ارتباطها وعالقتها الوثيقة بالإ�سالم.
في الحقيقة الديمقراطيّة المطلوبة هي المندرجة في الإ�سالم(((.
بل تقوم الديمقراطيّة ال�صحيحة تحت لواء الإ�سالم((( .ويعتقد
الإمام ب�أنّ الديمقراطيّة ال�صحيحة هي الموجودة في الإ�سالم
فقط((( ،و�أنّ هذه ر�ؤية فريدة للديمقراطيّة((( .وعلى هذا الأ�سا�س
قال�« :سنُفهم العالم ما هو معنى الديمقراطيّة»(((.
كم ��ا يعتقد الإمام �أنّ نظ ��ام الحكومة في �صدر الإ�سالم هو النموذج
الأرفع للديمقراط ّي ��ة المطلوبة ،حيث قال�« :إنّ حكوم ��ة �صدر الإ�سالم
كان ��ت نظاماً ديمقراط ّي� �اً ،بحيث ال يمك ��ن للديمقراطيّات المعا�صرة
�أن تبل ��غ م�ست ��واه»((( .ويقول الإمام في هذا ال�ش� ��أن �أي�ضاً« :نحن نريد
�أنْ نقي ��م الإ�س�ل�ام والحكومة الإ�سالميّة ب�ش ��كل ي�شبه �صدر الإ�سالم؛
حتّى يفهم الغرب المعنى ال�صحيح للديمقراطيّة ،فيفهم الفارق بين
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

الإمام الخمينيّ � ،صحيفة نور ،ج� ،5ص.238
م .ن ،ج� ،4ص.234
م .ن ،ج� ،7ص.74
م .ن ،ج� ،5ص.238
م .ن� ،ص .58
م .ن� ،ص .238
م .ن ،ج� ،3ص.9

 ةّـيطارقميدلا

ديمقراطيّة الإ�سالم والديمقراطيّة الم�صطلح عليها بين الدول»(((.
ويعتقد الإمام �أنّ الديمقراطيّة المطلوبة تعتمد على قواعد وقوانين
الإ�س�ل�ام((( ،ولذلك اعتبر هذا النوع م ��ن الديمقراطيّة �أكمل من ذلك
الموج ��ود في الغ ��رب(((� .أمّا النظ ��ام الّذي يقترحه الإ�س�ل�ام والذي ال
نظير له في الغرب ،فق ��د ي�شبه الديمقراطيّة الغربيّة في بع�ض الأمور،
ولكن الديمقراطيّة الّتي نريدها غير موجودة في الغرب((( ،بل هي تلك
الّتي تقوم على �أ�سا�س موازين وقوانين الإ�سالم(((.
و�أ�شار الإمام �إلى �أنّ الديمقراطيّة المطلوبة لم ُت�ؤَ�سّ �س قواعدها بعد،
وقال�« :سنثبت لل�شرق والغرب �إذا ما حالفنا التوفيق �أنّ الديمقراطيّة
الّتي ن�صبو �إليها لي�ست تلك الموجودة في ال�شرق وال الغرب»(((.
ويقول الإمام بعد تذكيره بالقراءات المتعدّدة للإ�سالم�« :إنّ قوانين
الإ�س�ل�ام الأ�سا�س ال تقبل االنعطاف ،ولكن هناك العديد من قوانين
الخا�صة ،بحيث
ّ
الإ�س�ل�ام يقب ��ل االنعطاف والتطبي ��ق مع النظر ّي ��ات
يمكنها �ضمان الديمقراطيّة بجميع �أبعادها»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

الإمام الخمينيّ � ،صحيفة نور� ،ص .85
م .ن� ،ص .268
م .ن� ،ص .13
م .ن.
م .ن� ،ص .16
م .ن ،ج� ،5ص.238
م .ن ،ج� ،2ص.22
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نقد الديمقراطيّة الرائجة
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ذك ��ر الإمام الخمين ��ي { عدّة انتق ��ادات للديمقراطيّة المدّعاة
ف ��ي العال ��م المعا�ص ��ر ،فه ��و يعتق ��د �أنْ «ال وج ��ود للديمقراط ّي ��ة ف ��ي
الغ ��رب على الرغم من حديثه ��م الم�ستم ّر عنها»((( .وي�ؤكّد قائالً�« :إنّ
ه ��ذه الحكوم ��ات ديمقراط ّي ��ة بال ّلف ��ظ ،ولكنّها فاق ��دة لمحتواها ،بل
الديمقراطيّات الفعليّة م�ستبدّة»((( .ويُذَ كِّر �أي�ض ًا ب�أنّ « :الديمقراطيّة
الغرب ّي ��ة فا�سدة ،وال�شرقيّة فا�سدة �أي�ضاً»((( .وي�شير في مكان �آخر من
كالم ��ه قائالً« :هناك �ضجي ��ج �إعالميّ ح ��ول الديمقراط ّي ��ة� .إنّ هذه
الديمقراطيّة الّتي يتلفّظون با�سمها موجودة في �أمريكا وبريطانيا.
وهن ��اك ديكتاتور ّي ��ة �أي�ض� �اً ف ��ي هاتي ��ن الدولتين»((( .ولع� � ّل من جملة
الإ�شكاالت الّتي يذكرها على الديمقراطيّة المعا�صرة ما يلي:
التمييز بين الطبق ��ة الحاكمة وال�شعب في امت�ل�اك الإمكانيّات(((،
الدف ��اع ع ��ن �أ�صح ��اب الر�سامي ��ل الكبي ��رة((( ،وع ��دم االهتم ��ام
بال�ضعفاء(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

الإمام الخمينيّ � ،صحيفة نور ،ج� ،7ص.74
م .ن ،ج� ،3ص.10
م .ن ،ج� ،5ص.238
م .ن ،ج� ،5ص.258
م .ن ،ج� ،3ص.9
م .ن ،ج� ،5ص.238
م .ن� ،ص .258

 ةّـيطارقميدلا

شكل النظام القائم على الديمقراطيّة من وجهة
نظر اإلمام {

�إنّ الديمقراطيّة من وجهة نظر الإمام هي تلك الّتي ت�ساهم في بناء
الحكومة الّتي هي لأجل اهلل ولأجل ك�سب ر�ضا ال�شعب((( .ويتحقق ر�ضا
اهلل تعال ��ى عن طريق اكت�ساب ر�ض ��ا ال�شعب((( .ويجب �أن تكون مقبولة
عن ��د �أبناء ال�شع ��ب((( ،ويوافقون عليها موافقة قلبي ��ة((( .وكذلك يجب
عل ��ى هذه الديمقراطيّة االعتراف ب�أخطائها((( ،و�أن تعود عن قراراتها
الخاطئ ��ة((( ،و�أن تك ��ون خا�ضع ��ة للقانون((( وتعمل في ظ� � ّل حدوده(((،
و�أن تحت ��رم الأف ��كار والآراء العا ّم ��ة((( ،وتخ�ضع �أم ��ام حاجات النا�س
ال�شرع ّي ��ة والقانون ّي ��ة( ،((1ويجب �أن تعتمد عل ��ى �إرادة ال�شعب( ،((1و�أن
تخ�ص� ��ص �أكثر اهتماماته ��ا بالطبقة المحرومة ف ��ي المجتمع( ،((1و�أن
ّ
تكون متوا�ضعة �أمام ال�شعب( ،((1معتقدة ب�أهميّة الم�شاركة ال�شعبيّة في
((( الإمام الخمينيّ � ،صحيفة نور ،ج� ،17ص.161
((( م .ن ،ج� ،18ص.201
((( م .ن ،ج ،3الطبعة الثانية� ،ص.75
((( م .ن ،ج� ،1ص.71
((( م .ن ،ج� ،18ص ،41الطبعة الأولى.
((( م .ن ،ج� ،1ص.59
((( م .ن ،ج� ،2ص.241
((( م .ن ،ج� ،8ص.553
((( م .ن ،ج� ،2ص.186
( ((1م .ن ،ج� ،1ص ،59الطبعة الثانية.
( ((1م .ن ،ج� ،3ص.37
( ((1م .ن ،ج� ،5ص.190
( ((1م .ن ،ج� ،1ص.110
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الم�سائ ��ل المتعلّقة بالبلد((( .كما يجب �أن يتم ّك ��ن ال�شعب وب�سهولة من
االتّ�صال بم�س�ؤولي تلك الحكومة(((.
�إنّ ما تقدّم ــ والذي هو بمثابة فهر�س جامع لعبارات الإمام ـــ يمكنه
تو�ضيح الهيكل والبناء الكلّيّ للحكومة القائمة على �أ�سا�س الديمقراطيّة،
وك ّل ذلك من وجهة نظر الإمام.
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((( الإمام الخمينيّ � ،صحيفة نور ،ج� ،19ص ،238الطبعة الأولى.
((( م .ن ،ج� ،28ص.62

 ةّـيطارقميدلا

نفه ��م ممّا تق ��دم �أنّ من�ش�أ ر�ؤي ��ة الإمام الخمين ��يّ للديمقراطيّة هو
الدي ��ن ،و�أنّ �أفكاره وعقائده تعتمد على �أ�صلين �إ�سالميّين هامّين هما؛
كرام ��ة الإن�س ��ان واختياره .الإن�سان ف ��ي الر�ؤية الدين ّي ��ة للإمام يمتلك
منزل ��ة  -ت�صديق� � ًا للآي ��ة ال�شريفةَ } :و َل َق ��دْ َكرَّمْ نَا َب ِن ��ي �آدَمَ {  -وقو ًة
واختياراً.
بن ��ا ًء عل ��ى ما تق� �دّم ،فالإن�س ��ان الم�سل ��م والم�ؤمن عزي ��ز ومحترم
واختياره يمتلك حيثيّات العزّة واالحترام �أي�ضاً .ومن هنا فعلى الحكومة
�أن تعم ��ل بج ّد لت�أمين متط ّلب ��ات حركة الإن�سان نحو الكمال و�أن تعترف
ب�أه ّم ّي ��ة وقيم ��ة الإن�سان واختياراته ،حيث ت�شكّل ه ��ذه النقطة الأ�سا�س
الّذي تقوم عليه الديمقراطيّة.
�إنّ ال�ص ��ورة الحقيقيّة للديمقراطيّة عن ��د الإمام تقوم ب�شكل �أ�سا�س
عل ��ى فهم ��ه للإن�س ��ان .فالديمقراطيّة عن ��د الإمام ه ��ي و�سيلة ت�ضمن
كرامة الإن�سان واختياره ،فالكرامة واالختيار هديّتان �إلهيّتان للإن�سان
أخ�ص الإن�سان الم�سلم والم�ؤمن).
(بال ّ
�إنّ من اللّوازم الأ�سا� ��س لتحقّق هذه الر�ؤية للديمقراطيّة ،هو �إرادة
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ال�شع ��ب و�أكثري ��ة �أفراد المجتم ��ع .وعلي ��ه �إذا �أراد الق�س ��م الأكبر من
المجتمع المدن ��يّ �أن تكون حياته الجماعيّة عل ��ى �أ�سا�س هذا الت�صوّر،
عندها تتوفّر الظروف الطبيعيّة لوجود الديمقراطيّة ،وبعبارة �أخرى �إنّ
حدود الديمقراطيّة في المجتمع الإ�سالميّ هي تلك الخطوط الحمراء
ا ّلت ��ي حدّدها اهلل تعالى .وم ��ا الديمقراطيّة � اّإل و�سيل ��ة يتمكّن الإن�سان
بوا�سطتها من الو�صول �إلى الكمال وال�سعادة اللّذَ ين حدّدهما الدين.
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الديمقراط ّي ��ة طب ��ق ر�ؤي ��ة الإمام تعار� ��ض ك ّل ما ي� ��ؤدي �إلى �ضعف
الإن�س ��ان وذلّته ،وك ّل ما ي�ؤدّي �إلى �سلب قدرت ��ه واختياره� ،سواء ظهرت
ه ��ذه الديمقراطيّة على �شكل الر�أ�سماليّة �أم على �شكل الظلم والتمييز.
وبعب ��ارة �أدقّ  ،فالديمقراطيّة عند الإمام تمتلك توجّ ه ًا عا ّم ًا نحو جميع
خا�صة المحرومين منهم .ومن خالل هذا الفهم يمكن نقد
المواطنين ّ
الديمقراط ّي ��ة الغربيّة المعا�صرة ،حي ��ث اعتبر الإمام �أنّ الديمقراطيّة
الغربيّة خالية من الم�ضمون ،وتت�ضمّن �أ�شكا ًال متعدّدة من الديكتاتوريّة
ت�ساهم في �سلب الإن�سان حريّته واختياره.

القسم الرابع

•النـ ُّخب

خُّـنلا

تُعتبر الحكومة من الظواهر القديمة قدم تاريخ الحياة االجتماعيّة
للإن�سان .فلم يكن طريق �أمام الإن�سان �سوى اللّجوء �إلى نظام اجتماعيّ ،
و�إلى التع ��اون داخل ذاك النظام من �أجل تحقي ��ق احتياجاته .من هنا
كان ��ت الحاجة �إلى القانون .فالقانون يحتاج �إلى �سلطة تنفيذيّة ولي�ست
الحكومة �شيئ ًا �آخر �سوى هذا الأمر.
�إنّ وج ��ود الحكومة في الحياة االجتماعيّة للب�ش ��ر �أمر بديهيّ  ،حتّى
ج ��اء في الأخبار ع ��ن �أمير الم�ؤمنين  Qف ��ي الخطبة الأربعين من
نه ��ج البالغ ��ة« :ال ب� � ّد للنا�س م ��ن �أمير ب� � ّر �أو فاجر يعمل ف ��ي �إمرته
الم�ؤمن وي�ستمتع فيها الكافر»(((.
وهنا يُطرح �س�ؤال :من هو ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص الّذين �سيت�صدّون
لقيادة الحكومة؟
 ...يمكن التمييز بين نوعين من النا�س باعتبار ذلك مي ًال ثابت ًا لدى
((( عبا�س علي عميد زنجانى ،فقه �سيا�سي ،ج ،2تهران� ،أمير كبير 1366 ،هـ �ش� ،ص.91
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المجتمعات الإن�سانيّة :طبقة الحكام وطبقة المحكومين .الطبقة الأولى
تت�ش� �كّل عادة من عدد قلي ��ل من الأفراد تنح�صر به ��م جميع الوظائف
والم�س�ؤول ّي ��ات ال�سيا�سيّة وي�ست�أثرون بال�سلط ��ة لأنف�سهم ،بينما الطبقة
الثاني ��ة ،وهي �أغلب النا�س ،وهي ُتُدار بمختلف الو�سائل القانونيّة وغير
القانونيّة(((.
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ت� ��ؤدّي العالقة بين القيادة والطاعة �إل ��ى انقياد الأكثريّة ل�سلطة عدد
خا�صة .وال
قلي ��ل من الأ�شخا� ��ص ،حيث يجري ه�ؤالء �سلطته ��م ب�أ�ساليب ّ
وج ��ود لحكوم� � ِة �أو �سلط ِة الجميع عل ��ى الجميع �أو الأكثر ّي ��ة على الأقليّة،
على الرغم من تمكّن بع�ض الأنظمة الديمقراطيّة بوا�سطة االنتخابات �أو
الأ�ساليب الأخرى ــ كم�شاورة الأكثرية ــ من تبديل الهيئة الحاكمة ،ولكن
ه ��ذا ال يمنع من �أن تك ��ون الأقليّة دائم ًا في موقع ا ّتخ ��اذ القرار وتحديد
ال�سيا�سات الكليّة للمجتم ��ع بنا ًء على ر�ؤيتها((( .وب�شكل عا ّم يمكن القول
�إنّ ف ��ي ك ّل مجتمع �أقليّة يج ��ب �أن تكون موجودة لتحك ��م باقي المجتمع.
تت�شكّل هذه الأقليّة من �أف ��راد ي�شغلون المنا�صب ال�سيا�سيّة ،وهي مركّبة
م ��ن مجموعة �أ�شخا� ��ص ي�ؤثّرون ب�شكل مبا�شر في العمل ّي ��ة ال�سيا�سيّة(((.
وكم ��ا يقول مارك�س« :يمك ��ن تحديد نوعين من النا� ��س في ك ّل مجتمع
((( Mosca,GAetano, the Ruling class New york Megraw – Hill 1939 p 50.

((( زولين فروند ،جامعه �شنا�سى ،ماك�س وبر ،ترجمة عبد الح�سين نيككهر ،تهران ،ن�شر رايزن،
چاب دوم� ،ص.234 - 233
((( تى .بى ،باتومور ،نخبكان وجامعه ،ترجمه علير�ضا طيب ،تهران ،دان�شكاه ،تهران،1371 ،
�ص.10

خُّـنلا

 بع ��د المجتم ��ع الب ��دويّ  -الأوّل ه ��و الحاك ��م والثان ��ي ه ��و طبق ��ةالمحكومين»(((.
من جهة �أخرى ،ف�إنّ مفهوم النُّخب هو واحد �آخر من جملة التعابير
ا ّلت ��ي ا�ستعملوها لو�صف الأقل ّي ��ة الحاكمة للمجتمع� .أ ّم ��ا هذا المفهوم
فيع ��ادل في اللّغات الأجنب ّي ��ة كلمة  ،Eliteوهي تعود �إل ��ى �أ�صول التينيّة
 ،eligereوالمق�ص ��ود منها االجتباء �أو االختيار .وا�ستُعمل هذا المفهوم
الخا�صة،
ّ
في القرن ال�سابع ع�شر الميالديّ لو�صف الب�ضائع ذات الجودة
خا�صة،
ث ��م ا�ستُعمل بع ��د ذلك في الإ�ش ��ارة �إلى مجموع ��ات اجتماعيّة ّ
فا�ستُعم ��ل للق ��وى الع�سكر ّي ��ة ال�ضارب ��ة ،وا�ستُعم ��ل لمرات ��ب الأ�شراف
العالي ��ة .وا�ستُعملت في القرن التا�سع ع�شر وبال ّلغ ��ة الإنجليزيّة للداللة
عل ��ى مجموعات اجتماعيّة ،وراجت بع ��د العام  1930م�شيرة �إلى معنى
خا�ص(((.
ّ
ت�شير كلمة  Eliteبمعناها ال�شامل والوا�سع �إلى مجموعة من الأفراد
الخا�ص
ّ
البارزين و�أ�صحاب المقامات العالية في المجتمع .و�أمّا بمعناها
فه ��ي ت�شير �إلى مجموعة بارزة في مجال معيّن ،ومن جملة ذلك الأقليّة
الحاكم ��ة((( .وتُطل ��ق النُّخبة على ك ّل ما هو �أف�ض ��ل و�أليق من الآخرين.
((( تى بى ،باتو مور ،م� .س� ،ص .22
((( م .ن� ،ص .2
((( علي �آقا بخ�ش ،فرهنك علوم �سيا�سي ،تهران ،مركز �إطالعات ومدارك علمي �إيران،1374 ،
�ص .107
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ويُفهم منها �أي�ض ًا مجموعة من المثقّفين والم�ؤثِّرين في �إدراة المجتمع
وخدمته.
كان الأ�شراف في المجتمعات التقليديّة نخب المجتمع .و�أمّا ال�سبب
في �أف�ضليّتهم فهو الحالة العائليّة ،فكان يترتّب على ذلك م�سائل �أخرى
الخا�صة.
ّ
كق�ضايا الحرب �أو االمتيازات االجتماعيّة واالقت�صاديّة
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المتح�ض ��رة فق ��د �أ�صبح ��ت الحِ رَف
ّ
�أ ّم ��ا ف ��ي بع� ��ض المجتمع ��ات
واال�ستع ��دادات �أو االمكان ّي ��ات الفنيّة هي الأ�سا�س ف ��ي النُّخب ،فيجب
على الفرد �إحراز �أكبر مقدار من الحِ رَفيّة والقدرة والإ�ستعداد الفكريّ
والأخالقيّ  ،م ��ن �أجل قيادة و�إدراك معنى ومفه ��وم الم�س�ؤوليّات((( ((.
وتحت ��ل ال ُّنخ ��ب مكانه ��ا في ه ��رم ال�سلطة ف ��ي المجتمع  -ف ��ي الأبعاد
ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية والثقافية  . -بنا ًء على م ��ا تقدّم فهناك �أنواع
متعدّدة م ��ن النُّخب ،كالنُّخب االقت�صادية وال ُّنخ ��ب الفكرية �أو النُّخب
ال�سيا�سيّة.
لع� � ّل من �أ�شهر علماء االجتماع الّذين ركّزوا درا�ساتهم على مو�ضوع
النُّخب باتومور ومو�سكا .وقد تمحورت درا�ساتهما حول النُّخب ال�سيا�سيّة
بع ��د �أن حاوال التفكيك بين النُّخب ال�سيا�س ّي ��ة وغير ال�سيا�سيّة((( .و�أمّا
((( �آلن ميرو ،فرهنك علوم اجتماعي ،ترجمة باقر �ساروخان ،تهران ،كيهان 1370 ،هـ �ش،
�ص.115
((( م .ن� ،ص.115
((( باقر� ،ساروخانى ،در�آمدى بر دائرة المعارف علوم اجتماعى ،تهران كيهان ،بى تا� ،ص.94

خُّـنلا

النُّخب ال�سيا�سيّة فهي بعبارة مخت�صرة؛ �أ�صحاب ال�سلطة في المجتمع
ال�سيا�س ��يّ ((( .وقد �أكّد �أكثر الن�صو�ص ال�سيا�سيّة على �أنّ المق�صود من
مفه ��وم النُّخب هم الأ�شخا�ص الّذين يحتلّون منا�صبَ رفيعة في النظام
ال�سيا�س ��يّ  .فالنُّخب بنا ًء على ه ��ذه العقيدة عبارة ع ��ن الحكَّام الّذين
و�صلوا �إلى هذه المرتبة تحت �أيّ عنوان .فعندما يقول باتومور�« :إنّ ك ّل
�شعب يقع تحت حكومة فريق» فهذا يعني �أنّ لك ّل قوم حكّام ًا(((.
وا�ستُعم ��ل مفهوم النُّخب �أي�ض ًا بمع ��انٍ �أكثر تعقيداً .ويظهر من هذه
اال�ستعم ��االت �أنّ مج� �رّد و�ص ��ول مجموع ��ة �إلى ال�سلط ��ة ال يكون مالك ًا
ومعي ��ار ًا كافي ًا لكونها م ��ن النُّخب .وب�شكل عا ّم ي�شي ��ر هذا المعنى من
ال ُّنخ ��ب �إلى مجموعة من الأ�شخا� ��ص ،يمكن �أن يُطلق عليها �أنّها �أف�ضل
من المجموع ��ات االجتماعيّة الأخرى لأدلّة مع ّين ��ة ،على الرغم من �أنّ
ه ��ذه المجموعة ال تمتل ��ك ال�سلطة بيده ��ا .وبعبارة �أخ ��رى يحمل هذا
المعنى نوع ًا من التوجّ ه الأخالقيّ والقيميّ .
وا�ستعم ��ل بع� ��ض علماء االجتماع مفهوم ال ُّنخ ��ب على �شكلين بحيث
قام ��وا بتركيب المعنيين المتقدّمين .وعل ��ى هذا الأ�سا�س يُقال في هذا
المعن ��ى الثالث �إنّ ك ّل مجموعة حاكمة تبقى في موقع ال�سلطة ما دامت
تمتلك خ�صو�صيات النُّخب� ،أو �إنّ ك ّل مجموعة من النُّخب �ست�صبح في
((( تى بى ،باتو مور ،م� .س� ،ص.12

((( H. laswell and M. kaplan, power and Society. New Haven 1950,
p202.
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موق ��ع ال�سلطة ما دامت تمتلك خ�صو�صيّات ال ُّنخ ��ب �أو �أنّ ك ّل مجموعة
في النُّخب �ست�صبح في يوم من الأيّام في موقع الحكم وال�سلطة.
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يع ��ود البح ��ث حول مفه ��وم النُّخب �إلى �أف ��كار ماكياف ّل ��ي .وقد فهم
ماكيافلّي «النُّخب» ب�أ ّنه ��ا المجموعة الحاكمة الّتي تُظهر مقدار ًا الزم ًا
م ��ن الإرادة والرجولة للحفاظ على مب ��ادئ �سلطتها((( .ويمتلك مفهوم
ال ُّنخ ��ب بالإ�ضاف ��ة �إلى المعان ��ي المتق ّدم ��ة جوانب �أخ ��رى ،بمعنى �أنّ
مفهوم النُّخب جزء من مذهب �سيا�سيّ يقوم على �أ�سا�س مخالفة �أو نقد
الديمقراطيّة الجديدة وبال ّ
أخ�ص ال�شيوعيّة(((� ،أمّا في هذه المقالة الّتي
نتناول فيها مفهوم النُّخب من وجهة نظر الإمام الخمينيّ  ،ف�إنّ المعنى
المق�صود منها ه ��و المجموعة الحاكمة ،وبالتالي ل ��ن نتعرّ�ض للجانب
الآخ ��ر م ��ن مقولة ال ُّنخ ��ب والّتي هي عب ��ارة عن طريق ��ة للحكم تقابل
الديمقراط ّي ��ة .وفي الحقيق ��ة �سيتركّز البحث في ه ��ذه المقالة ب�شكل
محوريّ حول خ�صائ�ص النُّخب المطلوبة عند الإمام الخمينيّ  .وتظهر
فائ ��دة هذا البحث عن ��د عمليّة المقاي�سة بين الحكوم ��ة المثاليّة بنظر
الإم ��ام والأنواع الأخرى الموجودة ،وبالتال ��ي يتمّ التعرّف �إلى حكومات
((( ح�سين ب�شيريه ،م� .س� ،ص.67
((( تى بى ،باتومور ،م� .س� ،ص 14و .15
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنّه قد ذُ كر في الن�صو�ص ال�سيا�سيّة معنى �آخر للنُّخب وهو عبارة عن حكومة
االر�ستوقراطيّين �أو الأ�شراف .واعتبر بع�ضهم �أنّ الحكومة الإ�سالميّة هي من هذا النوع من
الحكومات .والفرق بينهما �أنّ النُّخب في الحكومة الإ�سالميّة �أ�شخا�ص م�ؤمنون م�ست�ضعفون
�أتقياء �صلحاء .راجع عبا�سعلى عميد زنجاني ،فقه �سيا�سي ،تهران� ،أميرك كبير 1366 ،هـ
�ش� ،ص .234

خُّـنلا

وحاكم ��ي الجمهور ّي ��ة الإ�سالم ّي ��ة .وال�سب ��ب ف ��ي ذل ��ك �أنّ الإمام وهو
خا�ص ًا للحكومة
الم�ؤ�سّ � ��س لنظام الجمهوريّة الإ�سالم ّي ��ة يمتلك ت�صوّر ًا ّ
والمجموعة الحاكمة ،حيث كان يعتبر �أنّ تحقّق الحكومة المطلوبة يتمّ
من خالل وجود هذا الت�صوّر المثاليّ  .ومن هنا يتوجّ ب على المت�صدّين
للحكوم ��ة العمل على فهم الخ�صائ�ص الّتي ذكره ��ا الإمام للحاكمين،
وبالتال ��ي العمل على جع ��ل �أنف�سهم في تطابق ت ��ا ّم معها ،حيث ي�ساهم
هذا الأمر في تحقّق الحكومة الّتي كان الإمام ي�صبو �إليها.
ممّا ال �ش ��كّ فيه �أنّ الخطوة الأولى والأ�سا�س في هذا الم�ضمار تبد�أ
م ��ن التعرّف �إل ��ى الخ�صائ�ص الّتي ذكرها الإم ��ام للنُّخب وللحاكمين،
والتعرّف �أي�ض ًا �إلى �صفات النُّخب الموجودة (�سواء قبل انت�صار الثورة
الإ�سالم ّي ��ة �أو بعده ��ا) .وقد عملن ��ا هنا على نق ��ل �آراء الإمام من دون
�أيّ تغيي ��ر ف ��ي المحتوى ،بل ج� � ّل ما قمنا ب ��ه �إ�ضفاء نوع م ��ن التنظيم
والت�صنيف عليها.
خصائص ال ُّنخب

لع ّل ت�أ�سي�س الحكومة الإ�سالميّة من جملة الأهداف الأ�سا�س للم�سيرة
الجهاديّة للإمام .وعلى هذا الأ�سا�س ف�إنّ و�صول حاكمين �أ�صحاب �صفات
خا�صة �إلى �سدّة الحكومة من جملة الأهداف الّتي �أرادها الإمام{،
ّ
ومن هنا كانت ال�ضرورة تقت�ضي التعرُّف �إلى هذه الخ�صائ�ص.
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فالثورة ال يمكن �أن ت�صل �إلى �أهدافها المرجوّة � اّإل بعد و�صول �أفراد
�إلى الحكم ،يمتلكون هذه المجموعة من ال�صفات.
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ويج ��ب االلتفات �إل ��ى ق�ضيّة هامّة تظهر من خالل كلم ��ات الإمام في
مرحلة ت�أ�سي�س الجمهوريّة الإ�سالميّة ،وهي �أنّ النموذج المثاليّ الّذي كان
الإمام ي�صبو �إليه هو حكومة الإمام �أمير الم�ؤمنين  ،Qوكان يعتبر �أنّ
الحاكم المثاليّ يتجلّى في �شخ�صيّة الإمام �أمير الم�ؤمنين .Qوقد أ�كّد
مرار ًا على �أنّ الحكوم ��ة الّتي يريدها ،هي حكومة الإمام عليّ ،(((Q
على الرغم من اعترافه بعدم القدرة العمليّة على �إيجاد حكومة م�شابهة
ب�ش ��كل كامل لحكومة الإمام ،والقيام بالأم ��ور والوظائف والأعمال الّتي
كان يقوم بها الإمام �أمير الم�ؤمنين .Q
وكان الإمام يك� �رّر عبارات تتمحور حول �أهميّة القانون عند الإمام
أخ�ص في مرحلة
عل ��يّ  ،(((Qواحترامه للقرارات الحكوم ّي ��ة وبال ّ
ت�ص ّدي ��ه  Qللخالف ��ة� ،أو اهتمامه الوا�ضح بم�س�أل ��ة �أمن المجتمع
والمواطنين((( .وهناك �أمور �أخرى ت�ؤيّد فكرة �أنّ الحاكم المثاليّ عند
الإم ��ام{ قد تجلّى في �شخ�صي ��ة �إمام ال�شيع ��ة الأوّل ،على الرغم
م ��ن �أنّ الخ�صائ�ص الّتي ذكرها الإمام{ هي �أمور تنا�سب الزمان
وتراع ��ي اختالف الق ��درات الإن�سانيّة � ،اّإل �أ ّن ��ه يمكن االعتراف بوجود
((( الإمام الخميني� ،صحيفة نور ،الطبعة الثانية ،ج� ،7ص.514
((( م .ن ،ج� ،6ص.412
((( م .ن ،ج� ،2ص.114

خُّـنلا

ه ��ذه الخ�صائ�ص ح ّت ��ى عند الأ�شخا�ص العاد ّيي ��ن .وهذه الخ�صائ�ص
عبارة عن:
 – 1االعتقاد بالإ�سالم والعمل به.
لع� � ّل االعتق ��اد بالإ�س�ل�ام والعمل به((( م ��ن �أه ��مّ الخ�صائ�ص الّتي
ذكره ��ا الإم ��ام{ للحاكم المطل ��وب� .أمّا العبارات ا ّلت ��ي ا�ستعملها
الإمام في الداللة على هذه الق�ضية فهي:
االلت ��زام بالإ�س�ل�ام(((؛ التد ّي ��ن(((؛ التق ّي ��د ب�إج ��راء الإ�س�ل�ام(((؛
االعت ��راف بقيمة الإ�سالم(((؛ اعتبار الإ�سالم ه ��و المبد�أ في العمل(((؛
االعتقاد باهلل وبالمعاد((( ،باعتبار ذلك �شرط ًا يدلّ على فائدة الحاكم؛
االعتق ��اد بق ��درة الإ�سالم على نج ��اة الب�شريّة ومنحه ��ا الإ�ستقالل(((؛
االعتق ��اد بق ��درة الإ�س�ل�ام على االرتق ��اء وحف ��ظ الحر ّي ��ات والإيمان
ب�إ�سالميّة البالد((( ،عدم اعتب ��ار الإ�سالم مذهب ًا متحجّ ر ًا(((1؛ الوثوق
((( الإمام الخميني� ،صحيفة نور ،ج� ،1ص.110
((( م .ن ،ج� ،9ص.71
((( م .ن ،ج� ،18ص.198
((( م .ن ،ج� ،3ص.75
((( م .ن� ،ص.496
((( م .ن ،ج� ،4ص.501
((( م .ن ،ج� ،4ص.274
((( م .ن ،ج� ،5ص.102
((( م .ن� ،ص .132
( ((1م .ن� ،ص.172
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بتح ّق ��ق الإ�سالم في البالد(((� ،أن يكون م ��ن �شيعة عليّ  Qو�إدراك
الإ�سالم على حقيقته(((.
 – 2االلتزام بالجمهوريّة الإ�سالميّة وم�صالحها.
يُعتب ��ر االلت ��زام بالجمهور ّي ��ة الإ�سالم ّي ��ة وم�صالحه ��ا((( من جملة
الخ�صائ�ص الّتي �أكّد عليه ��ا الإمام { بعبارات متعدّدة منها :قبول
الجمهور ّي ��ة الإ�سالم ّي ��ة((( ،الموافقة عل ��ى الجمهور ّي ��ة الإ�سالميّة(((،
االعتقاد بالجمهوريّة الإ�سالميّة(((.
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 – 3تح�صيل ر�ضا النا�س تقر ّباً �إلى اهلل تعالى(((.
 – 4المحبوبيّة عند النا�س.
�أكّد الإمام على هذا المفهوم بعبارات مختلفة ،كقوله ب�ضرورة قبول
النا�س للحاكم بالقلب والروح((( ،و�أن يتمكّن من الحركة بين النا�س من
دون خوف ،ال بل �أن يكون �أمانه حين وجوده بينهم(((.
 – 5قبول النقد.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

الإمام الخميني� ،صحيفة نور� ،ص.6
م .ن ،ج� ،6ص.53
م .ن ،ج� ،17ص.273
م .ن ،ج� ،18ص.198
م .ن� ،ص.204
م .ن ،ج� ،5ص.138
م .ن ،ج� ،8ص.201
م .ن ،ج� ،1ص.71
م .ن ،ج� ،4ص.484

خُّـنلا

من جملة الخ�صائ�ص ا ّلت ��ي ذكرها الإمام للحاكم المطلوب؛ قبوله
النق ��د وامتالك ��ه روحيّة العدول ع ��ن الق ��رارات الخاطئ ��ة((( .ويعتقد
الإمام �أنّ ال�شخ�ص الالئ ��ق للحكومة على المجتمع الإ�سالميّ هو الّذي
يمتنع عن اال�ستمرار بالعمل بمجرّد الت�أكّد من وجود ا�شتباه فيه(((.
 -6الخ�ضوع �أمام القانون.
الخ�ض ��وع �أم ��ام القان ��ون((( م ��ن الخ�صائ�ص الأخ ��رى الّتي ذكرها
الإمام لل ُّنخ ��ب ،قال« :يجب �أن يكون الحاكم الإ�سالم ��يّ مت�ساوياً مع
ال�شعب �أمام القانون»((( .وبالتالي عدم وجود فرق بينه وبين الآخرين،
و�أن تكون دائرة عمله محدودة في �إطار القانون ،ال بل الوفاء له(((.
 – 7العمل في حدود الوظائف(((.
 – 8الأمانة(((.
 – 9احترام �آراء ال�شعب(((.
 – 10التربية الإ�سالميّة:
�أكّد الإمام على �ضرورة كون الحاكم قد تربّى تربية �إ�سالميّة ،حيث
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

الإمام الخميني� ،صحيفة نور ،ج� ،1ص.41
م .ن ،ج� ،18ص.41
م .ن ،ج� ،2ص.236
م .ن ،ج� ،2ص.276
م .ن ،ج� ،7ص.120
م .ن ،ج� ،20ص.220
م .ن ،ج� ،2ص.60
م .ن� ،ص.186
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يمنع هذا الأمر ال�شخ�ص من خيانة البلد وال�شعب(((.
 – 11مواجهة ال�سلوكيّات الخاطئة للم�س�ؤولين الآخرين(((.
 – 12عدم قبول ت�سلّط الأجنبيّ على البلد.
وتب ��رز �أهميّة هذه الخ�صي�ص ��ة في �أنّها ت�ساهم ف ��ي الح�صول على
اال�ستقالل ف ��ي جوانبه الثقافيّة واالقت�صاديّة وال�سيا�سيّة ،وهو من �أهمّ
وظائف وم�س�ؤوليّات الحاكم(((.
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 – 13امتالك �سلوك و�أخالق �إ�سالميّة.
�أ ّك ��د ا لإ م ��ام عل ��ى هذا ا لأ م ��ر م ��رار ًا ف�أو�ص ��ى �أع�ض ��اء مجل�س
ال�ش ��ورى بالبح ��ث والدرا�س ��ة القائم ��ة عل ��ى �أ�سا � ��س ا لأ خ�ل�اق
الح�سن ��ة ((( .و �أو�ص ��ى الم�س�ؤولي ��ن بح�س ��ن ا لأ خ�ل�اق وال�سل ��وك مع
الم�ست�ضعفي ��ن ((( .و �أو�ص ��ى الم�س�ؤولي ��ن �أن ال يكون �سلوكه ��م �سيّئ ًا
م ��ع ال�شع ��ب ،و �أن ال ي�سمح ��وا للموظّ في ��ن ا لآخرين ب�إها ن ��ة ال�شعب
وع ��دم احترام ��ه(((.
 – 14ب�ساطة العي�ش(((.
 – 15التقوى.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

الإمام الخميني� ،صحيفة نور� ،ص.43
م .ن� ،ص.66
م .ن� ،ص.186
م .ن ،ج� ،18ص.154
م .ن� ،ص.251
م .ن ،ج� ،8ص.65
م .ن ،ج� ،2ص.244

خُّـنلا

�أ ّك ��د الإمام على هذا الأمر معتبر ًا �أنّ النُّخب يجب �أن تمتلك التقوى
ال�سيا�سيّة و�أن تراعي حدود التقوى في ال�سلوك(((.
 – 16ال�سابقة الح�سنة.
يجب على النُّخب امتالك �سابقة ح�سنة فال يُفتر�ض �أن ت�سيطر على
�أفرادها ال�سوابق الم�شكوك فيها(((.
 – 17االعتماد على �إرادة ال�شعب(((.
 – 18امتالك ر�ؤية �سيا�سيّة(((.
 – 19االرتباط بالعلماء(((.
 – 20الدفاع عن الم�ست�ضعفين(((.
 – 21القرب من النا�س.
والمق�ص ��ود م ��ن ذل ��ك �أن يكون ال�شعب ق ��ادر ًا على ر�ؤيت ��ه و�أن يمتلك
الج ��ر�أة على لقاء النا�س والحوار معه ��م بحيث يمكنهم عر�ض م�شاكلهم
عليه والو�صول �إلى الحلول المطلوبة(((.
 – 22اال�ستقالل.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

الإمام الخميني� ،صحيفة نور ،ج� ،9ص.632
م .ن ،ج� ،2ص.308
م .ن ،ج� ،3ص.37
م .ن،ج� ،3ص.46
م .ن ،ج� ،18ص.57
م .ن ،ج� ،9ص.71
م .ن ،ج� ،4ص.61
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يُق�ص ��د من اال�ستقالل من وجهة نظر الإمام عدم الميل �إلى الي�سار
واليمي ��ن (((،واال�ستق�ل�ال م ��ن الناحية الروح ّي ��ة والفكر ّي ��ة((( ،وعدم
التفكير بم�صالح ال�شرق والغرب(((.
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 – 23القدرة على �إدارة الأمور(((.
 – 24العمل لأجل اهلل تعالى(((.
� – 25أن يكون من الطبقة المتو�سّ طة �أو ال�ضعيفة(((.
� – 26إحراز ال�شروط القانونيّة(((.
ال�صدق في العمل(((.
ّ – 27
 – 28الب�صيرة(((.
 – 29الخِ برة(.((1
 – 30الإيمان بالثورة(.((1
 – 31المعرفة ال�صحيحة بهويّة المجتمع(.((1
((( الإمام الخميني� ،صحيفة نور ،الطبعة الثانية ،ج� ،7ص.514
((( م .ن ،ج� ،5ص.176
((( م .ن.
((( م .ن ،ج� ،2ص.308
((( م .ن ،ج� ،18ص.198
((( م .ن ،ج� ،9ص.237
((( م .ن ،ج� ،6ص .473
((( م .ن ،ج� ،2ص .308
((( م .ن ،ج� ،9ص .71
( ((1م .ن  ،ج� ،19ص .108
( ((1م .ن ،ج� ،71ص .405
( ((1م .ن ،ج� ،2ص .308

خُّـنلا

 – 32اال�ستقامة في العقيدة(((.
 – 33االعتماد على المبادئ المعنويّة(((.
 – 34الت�شبّه ب�سلوك الأئمّة المع�صومين.(((R
 – 35امتالك روحيّة خدمة النا�س(((.
 – 36ال�صالح(((.
 – 37التقوى في الجانب الماليّ (((.
 – 38ال�شجاعة(((.
 – 39االهتمام بال�شعب(((.
 – 40التوا�ضع �أمام ال�شعب(((.
� – 41أن يكون عامل وحدة(.((1
� – 42أن يكون مح ّباً لوطنه(.((1
� – 43أن يتمتّع بم�ستوى علميّ (.((1
((( الإمام الخميني� ،صحيفة نور� ،ص .308
((( م .ن� ،ص .263
((( م .ن ،ج� ،6ص .401
((( م .ن ،ج� ،2ص  253و ج� ،9ص .71
((( م .ن ،ج� ،5ص .100
((( م .ن ،ج� ،2ص .186
((( م .ن � ،ص .235
((( م .ن� ،ص .114
((( م .ن  ،ج� ،1ص .110
( ((1م .ن ،ج� ،8ص .62
( ((1م .ن ،ج� ،3ص .499
( ((1م .ن ،ج� ،21ص .214
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� – 44أن يكون عارفاً بالدين ومفاهيمه(((.
متخ�ص�صاً(((.
ّ
� – 45أن يكون
� – 46أن يعمل من �أجل م�صلحة الأمّ ة(((.
� – 47أن يلتزم م�شاورة الخبراء(((.
� – 48أن يمتلك مقداراً كبيراً من التهذيب الأخالقيّ (((.
� – 49أن يعتقد ب�أهميّة الم�شاركة ال�شعبيّة(((.
� – 50أن يعمل على االتّحاد والتكامل مع الم�س�ؤولين الآخرين(((.
� – 51أن يبتعد عن حبّ المقام وال�سلطة(((.
� – 52أن يعمل على تقديم الإ�سالم ال�صحيح �إلى العالم(((.
� – 53أن يكون منتخَ باً من ال�شعب(.((1
� – 54أن يكون عاد ًال(.((1

((( الإمام الخميني� ،صحيفة نور ،ج� ،1ص .503
((( م .ن ،ج� ،18ص .204
((( م .ن ،ج� ،19ص .108
((( م .ن ،ج� ،18ص .540
((( م .ن ،ج� ،2ص .87
((( م .ن ،ج� ،9ص .238
((( م .ن ،ج� ،8ص .310
((( م .ن  ،ج� ،19ص .11
((( م .ن ،ج� ،4ص .327
( ((1م .ن ،ج� ،1ص .150
( ((1م .ن ،ج� ،1ص .442

خُّـنلا

�ي الفقيه بناءً على رؤية
خصائص القائد وال��ول� ّ
اإلمام

�إنّ من�ص ��ب الوليّ الفقيه �أعلى من�ص ��ب ومقام في نظام الجمهوريّة
الإ�سالم ّي ��ة ،وهو عل ��ى ر�أ�س هرم ال�سلط ��ة .وقد �أكّد الإم ��ام �أنّ �إحراز
هذا المن�صب يحتاج �إل ��ى تحقّق مجموعتين من ال�شروط ،بع�ضها عا ّم
وبع�ضه ��ا �أ�سا�س� .أمّا ال�شرطان العامّان للولي الفقيه ح�سب ر�ؤية الإمام
فعب ��ارة عن« :العق ��ل والتدبير» و�أمّا ال�شرط ��ان الأ�سا�سان فعبارة عن:
«العدالة والعلم بقانون الإ�سالم (الفقه)»(((.
وق ��د تحدّث الإم ��ام حول خ�صائ� ��ص الوليّ الفقيه قائ�ل�اً « :الفقيه
�صاحب العلم والعم ��ل ،ذو ال�سيرة الإ�سالميّة ،وال�سيا�سة الإ�سالميّة،
و�أن يك ��ون قد �أفنى عمره ف ��ي الإ�سالم والم�سائل الإ�سالميّة»((( .وهو
�شخ� ��ص قد ثبت لدى ال�شعب �أنّه ذو �أخالق ودي ��ن ،و�أنّه �شخ�ص وطنيّ
و�صاحب علم وعمل .وهو الّذي ينتخبه ال�شعب ،وهو الفقيه الّذي �أم�ضى
عم ��ره في الإ�سالم وخدمته(((؛ وهو الفقيه المطّ لع على المعايير والذي
يعي�ش الحياة الّتي يعي�شها النا�س العاديّون(((؛ وهو المجتهد الم�ؤيَّد من
((( �إمام خميني ،والية فقيه ،تهران ،م�ؤ�س�سة تنظيم ون�شر �آثار ح�ضرت �إمام ،الطبعة الأولى،
 1373هـ �ش� ،ص.37
((( الإمام الخميني� ،صحيفة نور ،ج ،5الطبعة الثانية� ،ص.1358/6/30 ،534
((( م .ن ،ج� ،6ص.1358/8/16 ،234
((( م .ن� ،ص .1358/9/25 ،422
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قب ��ل مجل�س الخب ��راء والمدافع عن حيثيّة الإ�سالم ف ��ي العالم(((؛ وهو
�شخ�ص وق ��ف نف�سه لخدمة الإ�سالم والجمهور ّي ��ة الإ�سالميّة وكان في
خدمة المحرومي ��ن والم�ست�ضعفين(((؛ ويجب �أن يُنتخ ��ب للقيادة �أكثر
الفقهاء لياقة ومعرفة والتزام ًا(((.
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((( م .ن ،ج ،21الطبعة الأولى� ،ص.1368/2/9 ،29
((( الإمام الخميني� ،صحيفة نور� ،ص .1361/11/26 ،188
((( م .ن ،ج� ،18ص.1342/4/23 ،41

المصادر

�ألف :الم�صادر الفار�سية

� – 1إمام خمينى� ،صحيفه نور ،تهران� ،سازمان مدارك فرهنكى انقالب
ا�سالمى ،چ��اب �أول ،مجلّدات يكم �إل��ى بي�ست و دوم ،وچ��اب دوم،
مجلّدات يكم �إلى نهم.
� – 2إمام خمينىّ  ،و�صيّت نامه �سيا�سى �إلهى( ،الو�صيّة ال�سيا�سيّة الإلهيّة)،
تهران� ،سازمان �أوقاف و�أمور خيريه.1369 ،
 – 3ج��وادى �آم�ل��ى ،عبد اهلل ،بيرامون وح��ى وره �ب��رى( ،ح��ول الوحي
والقيادة) ،تهران ،رجاء.1368 ،
 – 4ب�شيريه ،ح�سين ،جامعه �شنا�سى �سيا�سى( ،علم االجتماع ال�سيا�سي)،
تهران ،ن�شرنى ،جاب �سوم.1370 ،
 – 5عميد زنجانى ،عبا�س علي ،فقه �سيا�سى( ،الفقه ال�سيا�سي) ،تهران،
�أمير كبير ،جاب �أول ،1366 ،جلد دوم.
 – 6فروند ،زولين ،جامعه �شنا�سى ماك�س وبر( ،علم االجتماع عند ماك�س
وبر) ،ترجمه عبد الح�سين نيك كهر ،تهران ،ن�شر رايزن ،جاب دوم،
بى تا.
 – 7باتومور ،تى ب��ى ،نخبكان وجامعه( ،النُّخب والمجتمع) ،ترجمه
علير�ضا طيب ،تهران ،دان�شكاه تهران.1371 ،
� – 8آقا بخ�شى ،علي ،فرهنك علوم �سيا�سى( ،قامو�س العلوم ال�سيا�سية)،
تهران ،مركز اطالعات ومدارك علمى �إيران.1374 ،
 – 9بيرو� ،آلن ،فرهنك علوم اجتماعى( ،قامو�س العلوم االجتماعية)،
ترجمه باقر �ساروخانى ،تهران ،كيهان ،جاب دوم.1370 ،
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� – 10ساروخانى ،باقر ،در�آمدى بر دائرة المعارف علوم اجتماعى( ،مدخل
�إلى دائرة معارف العلوم االجتماعية) ،تهران ،كيهان ،بى تا.
 – 11مطهرى ،مرت�ضى ،ب�ي��رام��ون �إن �ق�لاب �إ��س�لام��ى( ،ح��ول الثورة
الإ�سالميّة) ،تهران� ،صدرا ،جاب �سوم .1367
 – 12كديور ،مح�سن ،نظريه هاى دولت در فقه �شيعه( ،نظريات الدولة
في الفقه ال�شيعي) ،تهران ،ن�شر نى.1377 ،
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ب – الم�صادر العربية
 – 1المو�سوي الخميني ،روح اهلل ،المكا�سب المحرّمة ،ج ،2قم ،بى تا،
 ،1381هـ ق.
 – 2المو�سوي الخميني ،روح اهلل ،كتاب البيع ،ج ،2قم ،بى تا.
 – 3المو�سوي الخميني ،روح اهلل ،تحرير الو�سيلة ،ج ،1نجف ،بى تا1390 ،
هـ ق.
 – 4الح�سيني ،ال�سيد محمد �صادق ،زبدة الأ�صول ،ج ،4قم ،مدر�سة الإمام
�صادق 1412 ،هـ ق.
 – 5المظفر ،محمد ر�ضا� ،أ�صول الفقه ،ج ،2بيروت ،م�ؤ�س�سة الأعلمي
«مطبوعات» جاب دوم 1990 ،م.
ج – الم�صادر الإنجليزية

11. GAETANOMOSCA, The Ruling class, New York, Mc Grow – Hill),
1939.
22. H. LasWell and M.Kaplan, Power and socity, New Haven, 1950.

